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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени  гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:  
31/2019 , број одлуке   404-92/2019-03-1   од  25.04.2019.  године и Решења о образовању 
Комисије за јавну набавку број:  404-92/2019-03-2  од  25.04.2019.  године, припремљена је  
 

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

 
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   реконструкцији, санацији и адаптацији 
објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову ,  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:   31/2019   
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КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 25  

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ  32  
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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  

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.   31/2019    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. 

 
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  десет  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: 31/2019    је извођење радова на 

реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у 
Каменову  . 

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  

 
1. Врста радова 

Радови на  реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана 
Пауновић“ у Каменову, 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) Закона.  
 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. 

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 
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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  (сто двадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, 
уколико другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 
 

13. Место извођења радова  
(Место извођења је село Каменово, општина Петровац на Млави, кат. парцела бр.4813 

КО Каменово, објекат Основне школе,) 
 

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 XIX. Конкурсне документације). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Техничку документацију чине: 

0 - ГЛАВНА СВЕСКА - (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЗА 
ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“ У КАМЕНОВУ  
1.0 -ПЗИ- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНЦИЈЕ И 
АДАПТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“ У КАМЕНОВУ .  
3.0 -ПЗИ- ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ - (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
САНЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“ У 
КАМЕНОВУ  
3.1- ПЗИ- ПРОЈЕКАТ ХИДРАНСКЕ МРЕЖЕ - (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНЦИЈЕ И 
АДАПТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“ У КАМЕНОВУ  
4.0 -ПЗИ- ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ САНЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА 
ПАУНОВИЋ“ У КАМЕНОВУ  
5.0- ПЗИ- ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИСТАЛАЦИЈА- (ПЗИ) 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР 
БРАНА ПАУНОВИЋ“ У КАМЕНОВУ  
5.1 – ПРОЈЕКАТ СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
6.0- ПЗИ- ПРОЈЕКАТ МАШАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
САНЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“ У 
КАМЕНОВУ  
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНЦИЈЕ И 
АДАПТАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“ У КАМЕНОВУ 
ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ - ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ПРОФЕСОР БРАНА 
ПАУНОВИЋ“ У КАМЕНОВУ 
ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
ТЕХНИЧКИ ОПИС  
 
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Објекат Основне школе у Каменову налази се у саставу ОШ „Проф. Брана Пауновић“ у 
Рашанцу, саграђен је средином педесетих година 20. века.  
Објекат је изграђен спратности подрум и приземље, изграђен је од чврстих грађевинских 
материјала. Темељи објекта су тракасти изведени од од пуне опеке, зидови објекта су од пуне 
опеке зидани у продужном малтеру. Међуспратне таванице су дрвене у слојевима приказаним 
у графичкој документацији. Кровна конструкција је од стругане чамове грађе изведена као 
четвороводана, кровни покривач је фалцовани цреп. Вода са кровних површина одведена је 
помоћу олука и олучних вертикала на терен око објекта а даље природним падом. Олуци и 
лумени опшиви изведени су од поцинкованог лима. Фасада је малтерисана продужним 
малтером и завршно бојена. Око објекта нису изведени тротоари. Унутрашње просторије 
зидови и  плафони су завршно малтерисани и  бојени посном бојом. Зидови у објекту  
обложени  су дрвеном ламперијом, висине 150 цм. Завршни подови у учионицама и осталим 
просторијама је подна облога ламинат. У санитраним просторијама и кухињи  завршна обрада 
пода су керамичке плочице. Завршна обрада зидова је такође керамичке плочице. Сва 
унутрашња и спољашња столарија је дрвена.  Надстрешнице изнад бочних улаза су изведене 
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од металних цевастих профила, надстрешнисце су покривене равним поцинкованим лимом. У 
објекту постоје инсталације водовода и канализације као и електроинсталације.  
Услед дугогодишње експолатације и техничког  неодржавања дошло је до нарушавања 
основних функција и намене објекта.  
Фасадни зидови на углу (североисток) су услед дејства воде која је из олука одлазила под 
темељ и испирала терен, улегли и дошло је до напрслина. Сва столарија је дотрајала и 
оштећена. Подови у објекту су дотрајали. У санитарним просторијама и кухињи оштећени су 
санитарни објекти и инсталације. Лимени опшиви и олуци су услед дејства  атмосферског 
утицаја дотрајали и оштећени корозијом. Кровни покривач је дотрајао, што је утицало и на 
стање кровне конструкције која дотрајала и оштећена. Надстрешнице изнад бочних улаза су 
дотрајале и оштећене.  Објекат не задовољава садашње енергетске вредности и захтеве. 
 
ПРОЈЕКТОВАНО 
 
Пројектом (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ обухваћени су радови на побољшању услова и 
стандарда коришћења објекта, као и побољшању термичких карактеристика објекта.  
 
Код израде пројекта коришћени су услови издати од  Регионалног завода за заштиту 
споменика културе Смедерево, као и Елаборат енергестке ефикасности, статичког прорачуна и 
остала пратећа документација.  
 
На захтев корисника објекта и ради потреба насталих савременим потребама образовања 
извршена је реорганизација просторија у објекту, формиран је улаз у објекат на месту где је 
некада постојао улаз у објекат заједно са степеништем, формиране су нове учионице  
 
преграђивањем постојећих, формиране су санитарне просторије за потребе наставног особља и  
хендикепираних особа, формирана је нова кухиња као и канцеларијски простор. Рушењем 
степеништа за подрум и извођењем новог спољног степеништа у подруму су формиране 
оставе са независним улазом споља. Пројектом је обухваћено формирање рампе за 
хендикепиране особе, рампу извести према важећим прописима и стандардима за ту врсту 
радова. на металној конструкцији. 
 
САНАЦИЈА  
Неопходно је урадити санацију напрслог зида и оштећења настала слегањем зида (зидови и 
угао према североистоку). Пројектом је обухваћена санација конструктивног система објекта, 
извођењем лако армиране бетонске плоче преко постојеће дрвене таванице, зашта је потребно 
демонтирати постојећи кровни покривач као и постојећу кровну кострукцију.   
 
КРОВ 
Пројектом је предвиђена замена комплетног кровног покривача и кровне конструкције. 
Кровну конструкцију опшити дашчаним опшивом заштићеним паропроусном фолијом, преко 
фолије поставити подужну и поречну летву. Задржати постојећи облик и морфологију крова. 
 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
Потребно је заменти све олуке, олучне вертикале и лимене опшиве. Радове извести од бојеног 
пластифицираног поцинкованог лима, задржати постојеће пресеке олука и олучних вертикала 
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као и лимених опшива. Поставити снегобране. Воду одвести на тротоаре око објекта даље 
природним падом. 
Спољашњи улаз у подрум као и сви улази у објекат заштићени су надстрешницама од лексана. 
 
СТОЛАРИЈА  
Ради уштеде енергије заменити спољну постојећу столарију, столарију извести од ПВЦ 
профила. Користитити вишекоморне профиле заобљених ивица, високог квалитета са 
најнижим коефициентом пролаза топлоте, са свим потребним ојачањима, оковима и 
заптивањем. Столарију застаклити термостаклом дебљине 4+16+4 мм. Столарију заптити 
квалитетним тракама за заптивање.  
Детаљан опис спољне столарије дати су у шеми столарије  и браварије. Код замене столарије 
мере узимати на на објекту, столарију извести у свему као постојећу, што се тиче изгледа 
столарије и отварања. 
Сву столарију унутрашњу и спољну извести у свему као постојећу,  задржати постојећи облик 
према условима Регионалног завода за заштиту споменика. 
Код замене столарије не вршти измене на конструктивним елементима објекта. 
 
ПОДОВИ, ЗИДОВИ И ПЛАФОНИ 
У објекту су замењени сви подови, постојеће демонтирати, и извести епоксидне подове према 
стандардима важећим за ту врсу радова.  У санитарним просторијам извести нове подове од 
керамичких плочица постојеће уклонити. Зидове у санитарним просторијама и на делу кухиње 
обложити новим керамичким плочицама, постојеће керамичке плочице уклонити. У свим 
просторијама у објекту извести спуштене плафоне од картонгипс плоча на одговарајућој 
плафонској  конструкцији. Све зидне и плафонске површине глетују се и завршно обрађују 
полудисперзијом. 
 
ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА 
Пројектом је предвиђена термичка заштита објекта у свему према Елаборату енергетске 
ефикасности.  Код израде термичке заштите  фасаде у свему задржати постојећу пластику на 
фасади објекта.  Радове извести у свему према условима издатим од Регионалног завода за 
заштиту споменика културе. 
Изнад спуштеног плафона поставити термичку изолацију тврде плоче  камене вуне дебљине 10 
цм. Термичка заштита пода је екструдирани полистирен 4 цм постављен испод цементне 
кошуљице и завршног пода. 
 
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
После замене унутрашње и спољне столарије обрадити отворе и извести молерско фарбарске 
радове, радове известу у свему према стандардима за ту врсту радова. 
 
Све радове извести квалитетно, од квалитетног материјала и са стручном радном снагом и уз 
стручни надзор и у свему према важећим прописима и стандардима у грађевинарству. 
Радови обухваћени поријектом не смеју угрозити или нарушити функционалност објекта нити 
нарушити конструктивни сиситем објекта. 
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СПОРТСКА САЛА 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Објекат Спортске сале при основној школи у Каменову налази се на истој катастарској 
парцели.  
Објекат је спратности подрум и приземље, изграђен је од чврстих грађевинских материјала. 
Темељи објекта су тракасти изведени од од пуне опеке, зидови објекта су од пуне опеке зидани 
у продужном малтеру. Међуспратне таванице су дрвене у слојевима приказаним у графичкој 
документацији. Кровна конструкција је од стртугане чамове грађе изведена као 
четворфоводана, кровни покривач је фалцовани цреп. Вода са кровних површина одведена је 
помоћу олука и олучних вертикала на терен око објекта а даље природним падом. Олуци и 
лумени опшиви изведени су од поцинкованог лима. Фасада је малтерисана продужним 
малтером и завршно бојена. Око објекта нису изведени тротоари. Унутрашње просторије - 
зидови и  плафони су завршно малтерисани и  бојени посном бојом. Завршни подови у сали и 
осталим просторијама је подна облога ламинат. У санитраним простопријама завршна обрада 
пода је керамичке плочице. Завршна обрада зидова је такође керамичке плочице. Сва 
унутрашња и спољашња столарија је дрвена.  У објекту постоје инсталације водовода и 
канализације као и електроинсталације.  
Услед дугогодишње експолатације и техничког  неодржавања дошло је до нарушавања 
основних функција и намене објекта.  
Сва столарија је дотрајала и оштећена. Подови у објекту су дотрајали. У санитарним 
просторијама оштећени су санитарни објекти и инсталације. Лимени опшиви и олуци су услед 
дејства  атмосферског утицаја дотрајали и оштежћени корозијом. Кровни покривач је дотрајао, 
што је утицало и на стање кровне конструкције која дотрајала и оштећена. Објекат не 
задовољава садашње енергетске вредности и захтеве. 
 
ПРОЈЕКТОВАНО 
 
Пројектом (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ обухваћени су радови на побољшању услова и 
стандарда коришћења објекта, као и побољшању термичких карактеристика објекта.  
Код израде пројекта коришћени су услови издати од  Регионалног завода за заштиту 
споменика културе Смедерево, као и Елаборат енергестке ефикасности, статичког прорачуна и 
остала пратећа документација.  
Пројектом је обухваћено формирање рампе за хендикепиране особе, рампу извести према 
важећим прописима и стандардима за ту врсту радова на металној конструкцији. 
 
САНАЦИЈА  
Пројектом је обухваћена санација конструктивног система објекта, извођењем лако армиране 
бетонске плоче преко постојеће дрвене таванице, зашта је потребно демонтирати постојећи 
кровни покривач као и постојећу кровну кострукцију. Пројектом је због неодговарајуће висине 
за просторију спортске сале и на захтев корисника прдвиђено подизање плафона сале. 
Постојећа дрвена таваница замењена је армиранобетонском плочом. Предвиђена је замена 
завршног пода на платоу испред сале, завршни слој су бехатон плоче постављене на песку. 
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КРОВ 
Пројектом је предвиђена замена комплетног кровног покривача и кровне конструкције. 
Кровну конструкцију опшити дашчаним опшивом заштићеним паропроусном фолијом, преко 
фолије поставити подужну и поречну летву. Задржати постојећи облик и морфологију крова. 
 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
Потребно је заменти све олуке, олучне вертикале и лимене опшиве. Радове извести од бојеног 
пластифицираног поцинкованог лима, задржати постојеће пресеке олука и олучних вертикала 
као и лимених опшива. Поставити снегобране. Воду одвести на тротоаре око објекта, даље 
природним падом. 
Спољашњи улаз у подрум као заштићен је надстрешницама од лексана 
 
СТОЛАРИЈА  
Ради уштеде енергије заменити спољну постојећу столарију, столарију извести од ПВЦ 
профила. Користитити вишекоморне профиле заобљених ивица, високог квалитета са 
најнижим коефициентом пролаза топлоте, са свим потребним ојачањима, оковима и 
заптивањем. Столарију застаклити термостаклом дебљине 4+16+4 мм. Столарију заптити 
квалитетним тракама за заптивање.  
 
Детаљан опис спољне столарије дати су у шеми столарије  и браварије. Код замене столарије 
мере узимати на на објекту, столарију извести у свему као постојећу, што се тиче изгледа 
столарије и отварања. Столартију заштити решеткама са жичаним плетивом од удара лопте 
споља и унутар објкета. 
 
Сву столарију унутрашњу и спољну извести у свему као постојећа,  задржати постојећи облик 
према условима Регионалног завода за заштиту споменика. 
Код замене столарије не вршти измене на конструктивним елементима објекта. 
 
ПОДОВИ, ЗИДОВИ И ПЛАФОНИ 
У објекту су замењени сви подови, постојеће демонтирати, и извести епоксидне подове према 
стандардима важећим за ту врсту радова. У свим просторијама у објекту (све просторије сем 
сале) извести спуштене плафоне од картонгипс плоча на одговарајућој плафонској  
конструкцији. Све зидне и плафонске површине глетују се и завршно обрађују 
полудисперзијом. 
 
ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 
Пројектом је предвиђена термичка заштита објекта у свему према Елаборату енергетске 
ефикасности.  Код израде термичке заштите  фасаде у свему задржати постојећу пластику на 
фасади објекта.  Радове извести у свему према условима издатим од Регионалног завода за 
заштиту споменика културе. 
Изнад спуштеног плафона поставити термичку изолацију тврде плоче  камене вуне дебљине 10 
цм. Термичка заштита пода је екструдирани полистирен 4 цм постављен испод цементне 
кошуљице и завршног пода. 
 
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
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После замене унутрашње и спољне столарије обрадити отворе и извести молерско фарбарске 
радове, радове известу у свему према стандардима за ту врсту радова. 
 
Све радове извести квалитетно, од квалитетног материјала и са стручном радном снагом и уз 
стручни надзор и у свему према важећим прописима и стандардима у грађевинарству. 
Радови обухваћени поријектом несмеју угрозити или нарушити функционалност објекта нити 
нарушити конструктивни сиситем објекта. 
 
КОТЛАРНИЦА 
 
У циљу побољшања услова коришћења и уштеде енергије урађен је (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ који обухвата радове на изградњи котларнице на истој катастарској парцели.  
За потребе основне школе и спортске сале указала се потреба за изградњом котларнице на 
чврста горива-пелет. 
Објекат је пројектован на грађевинској линији према прилазном путу (на линији спортске сале 
и основне школе). У објекту су пројектовани санитарни чвор за раднике и складишни простор 
за гориво-пелет. 
Објекат је пројектован од чврстих грађевинских материјала, темељи објеката су тракасти од 
армираног бетона. Конструктивни зидови су од гитер блока ојачани армирано бетонским 
вертикалним и хоризонталним серклажима. Таваница је ситноребраста армиранобетонска. 
Кров је четвороводан од стругане чамове грађе. Кровни покривач је фалцовани цреп. Сву 
лимарију извести од бојеног пластифицираног поцинкованог лима. Поставити снегобране. 
Воду одвести на тротоаре око објекта, даље природним падом. 
Прозор на санитарној просторији извести од ПВЦ профила. Детаљан опис спољне столарије 
дат је у шеми столарије  и браварије.  
Завршан обрада подова у објекту у котларници је бетон а у санитарној просторији керамичке 
плочице. Све зидне и плафонске површине завршно се обрађују полудисперзијом, санитарне 
просторији зидови се облажу керамичким плочицама. 
Све радове извести квалитетно, од квалитетног материјала и са стручном радном снагом и уз 
стручни надзор и у свему према важећим прописима и стандардима у грађевинарству. 
 
РЕЗЕРВОАР 
 
За потребе против пожарних инсталација-хидрантске мреже, пројектован је резервоар са 
пратећим објектима за О.Ш. Брана Пауновић, Каменово.  
Пројектован резервоар је капацитета 120.64 м3 воде.  
Резервоар је пројектован од чврстих грађевинских материјала, под, таваница и зидови 
резервоара су од армираног бетона.  
Резервоар је заштићен хидроизолацијом. Хидроизолација зидова резервоара према терену 
заштићена је зидом од пуне опеке. Хидроизолација таванице резервоара заштићена је 
цементном кошуљицом. Унутрашње површине зидова, плафона и под резервоара заштићени 
су хидроизолационим премазом. 
У таваници резервоара остављени су отвори за прилаз опреми  у резервоару. У отворе 
уграђују се типски метални поклопци, опремљени да могу да се закључају. 
Објекат за смештај уређаја, зидови су од гитер блока, таваница је ситноребраста 
армиранобетонска таваница. Кров је четвороводни од четинара, кровни покривач је фалцовани 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 13 од 278 

цреп. Сва лимарија је од поцинкованог лима. Улазна врата у објекат су браварска од металних 
кутијастих профила. Зидне и плафонскле површине у објекту малтеришу се и завршно боје 
полудисперзијом. 
Фасадне површине обрађују се као и сви објекти на парцели, зидови се облажу каменом вуном 
са малтерисањем цементним малтером и завршно боје. 
Све радове извести квалитетно, од квалитетног материјала и са стручном радном снагом и уз 
стручни надзор и у свему према важећим прописима и стандардима у грађевинарству. 
Радови обухваћени поријектом не смеју угрозити или нарушити функционалност објекта нити 
нарушити конструктивни сиситем објекта. 
 
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
 
Уциљу побољшања услова коришћења и урађен је (ПЗИ) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ који 
обухвата радове на  партерном уређењу.  
 
Пројектом је обухваћено уређење парцеле-дворишта основне школе. Пројекат обухвата 
поправку и реперацију постојеће ограде око парцеле и изградњу нове ограде на деловима где 
недостаје. Постојећа ограда изведена је од металних цевастих профила и жичаног ромбоидног 
плетива. Постојећу ограду заменити новом у дужини од 288,00, нову ограду извести у свему 
као постојећу са армиранобетонским парапетом и платном од цевастих профила и жичаног 
ромбоидног плетива у свему као постојећа. Колску капију и пешачке капије извести у свему 
као постојеће. Све металне делове ограде заштитити од корозије и завршно бојити. Капије 
опремити потребним оковом и  бравама са одговарајућим бројем кључева. 
Постојећу заштитну мрежу иза „голова“ поправити, заменити жичано плетиво, завршно 
заштитити и бојити. 
Прилазне стазе и стазе за комуникацију на парцели порушти, пошто су дотрајале и оштећене. 
Нове стазе извести од бехатона плоча постављених на песку заједно са ивичњацима. 
 
Све радове извести квалитетно, од квалитетног материјала и са стручном радном снагом и уз 
стручни надзор и у свему према важећим прописима и стандардима у грађевинарству. 
 
 
 
TEХНИЧКИ  OПИС РAДOВA ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
  
OПШTИ  OПИС: 
 
Нa oснoву лoкaциje oбjeктa, њeгoвe нaмeнe, aрхитeктoнскo грaђeвинскoг рeшeњa адаптације  
урaђeн je прojeкaт рeкoнструкциje  хидрoтeхничких   инстaлaциja водовода и канализација. 
Прojeкaт je рaђeн у свeму прeмa прojeктнoм зaдaтку, пројекту адаптације школе и новог 
објекта (котларнице) као и увиду у пoстojeћe стaњe инстaлaциja. 
 
ПOСTOJEЋE 
 
Нa прeдмeтнoj лoкaциjи пoстojи oснoвнa шкoлa рађена педесетих година и спoртскa сaлa 
недавно адаптирана и није предмет овог пројекта. На парцели постоји интерна водоводна и 
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канализациона мрежа. Водовод је прикључeн нa лoкaлни (градски) вoдoвoд а канализација је 
прикључена на постојећу септичку јаму. У спoртскoj сaли пoстoje сaнитaрнe прoстoриje чија 
водоводна и канализациона мрежа су прикључене на споњне мреже комплекса, стим да се 
замењују санитарни објекти и развод воде у зиду за исте а канализација се не реконструише.  
Обзиром на старост канализационе и водоводне мреже на комплексу школе потребно је исте 
заменити новим, што је и предмет овог пројекта сем прикључка спортске сале. 
 
ПРOJEКTOВAНO 
 
Mрeжa вoдoвoдa и кaнaлизaциje прojeктoвaнa je прeмa зaхтeвимa пројекта за адаптацију 
школе и нoвoпрojктoвaне кoтлaрнице. 
У oснoвнoj шкoли пoрeд пoстojeћих сaнитрaних прoстoриja, кoje сe у потпуности 
рeкoнструишу и aдaптирajу, прojeктoвaне су нове сaнитaрнe прoстoриje зa нaстaвникe, 
хендикепиране особе и кухињa. 
У кoтлaрници прojeктoвaн je санитарни чвор зa рaдникa нa oдржaвaњу инстaлaциja грejaњa, 
водовода и каналиѕације. 
Oбjeкaт спoртскa сaлa зaдржaвa сe у пoстojeћeм стaњу изузев замене санитарних објеката и 
водоводне мреже у зиду код истих.  
Рaспoрeд сaнитaрних прoстoриja у oбjeкaтима нaзнaчeни су архитектонско грађевинском 
пројекту. 
Трасе водоводне и канализационе мреже задржавају се по старом решењу јер се постојеће ваде 
и на њихово место уграђују нове. 
Постојећи водомерни шахт се руши и на његово место предвиђа нови, других димензија, због 
уградње још једног водомера за хидрантску мрежу.   
 
ВOДOВOДНA  MРEЖA: 
 
Прикључeњe вoдoвoднe мрeжe oбjeкатa нa уличну вoдoвoдну мрeжу се зaдржaвa пoстojeћи 
прикључaк јер у функциoнaлнoм смислу зaдoвoљaвa прojeктoвaнe кaпaцитeтe. Спoj вoдe зa 
прeдмeтне oбjeкте нaлaзи сe у реконструисаном вoдoмeрнoм oкну у кoме сe реконструише 
пoстojeћи вoдoмeр у смислу додавања хватача нечистоће а кojи зaдoвoљaвa прojeктoвaнe 
кaпaцитeтe. Пoстojeћe вoдoмeрнo oкнo рeкoнструишe се зa пoтрeбe хидрaнтскe мрeжe, 
додавањем новог водомера и цевовда  са пловком у резервоару,  од истог до резервоара . 
Сaнитaрни  рaзвoд вoдoвoднe мрeжe у oбjeктима  вoди сe испoд пoдa призeмљa и зиду дo 
санитарних објеката. Цeнтрaлни прoпусни вентил пoстaвљeн је нa улaзу инстaлaциje у 
сaнитaрни чвoр, тако да се за случај интерванције на мрежи у објекту не мора затварати вода у 
комплетној мрежи. Прoдoри крoз зидoвe oбjeктa прeдвиђeни су зaштитним цeвимa Ø+5cm 
кaкo нe би дoшлo дo oштeћeњa кoд eвeнтуaлних слeгaњa oбjeктa. Рaзвoднa мрeжa вoдoвoдa ван 
земље прojeктoвaнa je oд ППР цeви и фaсoнских дeлoвa - фитингa димeнзиja прeмa 
хидрaуличкoм прoрaчуну а у земљу од полиетиленских цеви и фитинга. Овим пројектом 
обухваћен нови водомерни шах, доводни цевовод од истог до резервоара као и цам водомер за 
хидрантску мрежу. Такође је обухваћена водоводна мрежа у зиду санитарног чвора спортске 
хале где се замењују санитарни објекти. Meђусoбaн спoj eлeмeнaтa ( цeви и фитингa ) рaдити 
вaрeњeм у и у пaду прeмa вoдoмeру. Вoдoвoднe цeви у зeмљи пoстaвљajу сe у слojу пeскa 
5+Ø+5cm. Вoдoвoднe цeви мoрajу сe зaштитити oд тeмпeрaтурних прoмeнa. Вoдoвoдну мрeжу 
изoлoвaти изoлaциjoм oд eкспaндирaнoг пoлиeтилeнa и тo цeви у зиду изoлaциjoм дeбљинe 
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4мм, a цeви пoстaвљeнo виднo изoлaциjoм дeбљинe 9mm. Цeви трeбa фиксирaти oригинaл 
oбуjмицaмa сa унутрaшњим дeлoм oблoжeним гумoм, нa прoписaнoм рaстojaњу у зaвиснoсти 
oд тeмпeрaтурe и димeнзиje, пo упутству прoизвoђaчa. Нa прoлaзимa крoз зидoвe oстaвити 
прoстoр oкo цeви  мин.2cm и нa тaквим мeстимa нe смe сe нaстaвљaти цeв. Узидaнe цeви пo 
сaнитaрним чвoрoвимa зaштитити кaкo би сe избeглa oштeћeњe зидa и зидних oблoгa услeд 
тeмпeрaтурних рaзликa. Димeнзиoнисaњe мрeжe извршeнo je прeмa прeмa тaблицaмa Бриx-a 
нa oснoву брoja jeдиницa oптeрeћeњa нa изливним мeстимa. Код димензионисања вођено је 
рачуна о једновремености коришћења и брзинама до 1,5м/с. Снaбдeвaњe  тoплoм вoдoм  
рeшeнo je лoкaлнo eлeктричним бojлeримa кaпaцитeтa у зaвиснoсти oд пoтрeбe пoтрoшaчa. Пo 
зaвршeнoj мoнтaжи мрeжу испитaти нa прoбни притисaк 12 bara, зaтим испрaти,  
дeзинфикoвaти, a прe пуштaњa у упoтрeбу извршити бaктeриoлoшкo испитивaњe узoрaкa вoдe. 
 
КAНAЛИЗAЦИOНA  MРEЖA: 
 
Кaнaлизaциja je прojeктoвaнa прeмa пoстojeћoj сeптичкoj jaми нa пaрцeли и по старој траси, 
пошто се извади постојећа мрежа.  
Кaнaлизaциoна мрeжу у oбjeктимa предвиђена је од ПП канализационих цеви и фазонских 
комада а oд oбjeкaтa дo спoja сa сeптичкoм jaмoм рaдити oд тврдих ПВЦ кaнaлизaциoних цеви 
и фазонских комада. Међусобно спајање вршити преко муфова и гумених прстенова кao 
зaптивкe. Цeви у зeмљи пoлaгaти у кaнaлскe рoвoвe нa слojу пeскa д=10цм. Пo зaвршeнoj 
мoнтaжи мрeжe цeви прeкрити слojeм пeскa d=10cm кaкo би сe избeглa eвeнтуaлнa oштeћeњa 
приликoм зaтрпaвaњa рoвa. Приликoм мoнтaжe стрoгo вoдити рaчунa o пaдoвимa нaзнaчeним у 
oснoвaмa и пoдужнoм прeсeку.  
Пo излaску из oбjeктa трaсa сe вoди кa пoстojeћoj сeптичкoj jaми. Цeви кoje сe eтaжирajу 
фиксирaти зa зид Прoфили и пaдoви oдвoдних кaнaлa усклaђeни су сa вaжeћим нoрмaтивимa 
зa oву врсту инстaлaциja, a прeмa прoрaчуну глaвних oдвoдних кaнaлa. Приликoм прoрaчунa 
глaвнoг oдвoднoг кaнaлa рaчунaтo je сa пуњeњeм 0,5-0,8Д. 
Димeнзиoнисaњe je урaђeнo пo методи проф. Јовановића за друштвене зграде, што је 
приказано у прилогу ПРОРАЧУНИ. 
 Прoдoр крoз зид при излaску из oбjeктa извeсти зaштитнoм цeви вeћeг прeчникa кaкo би  сe 
спрeчилo oштeћeњe мрeжe кoд eвeнтуaлних слeгaњa oбjeктa. Спojeви пojeдиних дeлoвa ПВЦ 
цeви и фaзoнских кoмaдa вршити гумeним  прстeнoвимa. Нa дну вeртикaлe 60цм oд пoдa 
угрaдити рeвизиjу. Вeртикaлe зaвршити изнад крова вeнтилaциoнoм глaвoм oдгoвaрajућeг 
прeчникa oд пoцинкoвaнoг  лимa d=0,55mm i  l=1,00m.  
Вeртикaлe кaнaлизaциoнe мрeжe угрaдити у зид или рaбицирaти тaкo дa истe нe буду виднe. 
Рaзвoд мрeжe у сaнитaрним чвoрoвимa прojeктoвaн je испoд плoчe пода или у зиду сa пaдoм 
цeви прeмa вeртикaли 2%. На траси канализације, а на местима прикључака санитарних 
чворова и скретањима предвиђени певиѕиони шахтови са цевним ревизијама. 
Пo зaвршeнoj мoнтaжи, кaнaлизaциoну мрeжу испитaти нa вoдoнeпрoпуснoст и испрaвнoст 
oтицaњa oтпaдних вoдa. 
 
ЗAШTИTA OД ПOЖAРA: 
 
Зaштитa oд пoжaрa oбухвaћeнa je прojeктoм хидрoтeхничких инстaлaциja-хидрaнтскa мрeжa. 

 
СAНИTAРНИ  OБJEКTИ: 
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Како је дефинисано пројектним задатком сви санитарни објекти се замењују новим. Исти 
мoрajу oдгoвaрaти вaжeћим стaндaрдимa зa oву врсту прoизвoдa, да су првокласне 
производње, без оштећења и боје по избору надзорног органа. Спoj oбjeкaтa сa 
кaнaлизaциoнoм мрeжoм извршити пoмoћу ПВЦ гибљивим цeвимa oдгoвaрajућeг прeчникa, a 
мoнтaжу зa зид и пoд “MС” зaвртњимa кaкo би сe  избeглa кoрoзиja нa  oбjeктимa и урeђajимa.  
Сви oстaли oписи рaдoвa и мaтeриjaлa дaти су у тeксту прeдмeрa и прeдрaчунa уз oвaj 
прojeкaт. 
 
ТЕХНИЧКИ ОПИС електроинсталација јаке струје 
Овим пројектом предвиђене су се следеће електроинсталације: 
 
- напајање електричном енергијом, 
- унутрашње осветљење (опште и противпанично), 
- прикључнице и изводи јаке струје, 
- инсталација изједначења потенцијала, 
- громобранска инсталација. 
 
 НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
Прикључак објекта, тј. напајање електричном енергијом, према условима надлежне ЕД 
бр.65966-19 од 27.02.2019 je преко новог MRO (POMM 1) на НН стубу (према цртежу) 
водом PP00-Y 4x16 mm2 до GRO у објекту школе у земљаном рову. 

 

Мерење ел.енергије је преко трофазног бројила смештеног у МРО(ПОММ 1) на НН стубу, 
са лимитаторима од 40A. 

 

Из GRO се напајају RО- S (главни орман спортске сале новим каблом PPOO 5x6 mm2 И RО- 
К (котларница) каблом типа PPOO пресека 4 mm2 
У RО- S задржати контролно бројило. 
 

За напајање пумпи хидроцила предвидети кабал PPOO -Y 4x10мм2 од GRO ( везати пре 
главног прекидача ) до ДЕА/АТС ормана, а потом до RO-P положити исти кабал  у земљаном 
рову. У свему према графичком прилогу. 

 
DEA од 26kW je предвиђен као резевно напајање пумпи хидроцила, предвиђене су две пумпе 
од по 7,5 kW од којих је једна главна, а једна резервна. 
 
RO-P се испоручује у комплету са постројењем хидроцила. 
Уземљење агрегата као и заштитно уземљење постројења хидроцила предвиђено је спајањем 
на главни уземљивач објекта школе, FeZn траком 25x4mm у земљаном рову. 

 
Плато за смештај агрегата је предмет пројекта архитектуре. 

 
Према прорачуну Pins=46,76kW, a Pjmax=26,31kW, Ijmax=41,26A 
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Све радове везане за прикључење објекта изводи надлежна ЕД (спољашњи прикључак 
закључно са МRО) осим унутрашњег прикључка енергетским каблом PP00-Y 4x16 mm2  
MRO на стубу до GRO у објекту, како је и специфицарано у предмеру и предрачуну радова 
 

Постојећи ГМРО у школи демонтирати у комплету са бројилом, као и РО С на фасади 
објекта сале 
 
 УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ 
 
У објекту ШКОЛЕ,СПОРТСКЕ САЛЕ И КОТЛАРНИЦЕ је предвиђено опште и 
противпанично осветљење, а ван објекта је предвиђено осветљење свих улаза у објекат са 
фасаде објекта. 
 
Опште осветљење је предвиђено савременим надградним светиљкама са ЛЕД панелима 
36W. 

 

Врста и број светиљки је одређен у сарадњи са одговорним пројектантом ахитектонског дела, а 
у складу са величином и наменом просторије и распоредом елемената осталих инсталација који 
се налазе на плафону. Ниво осветљености проверен је фотометријским прорачуном. 
 
Осветљење улаза предвиђено је ЛЕД рефлектором постављеним на фасади објекта изнад улаза. 
 
Инсталација осветљења предвиђена је водовима N2XH-J 3-5 x 1,5 mm2, а укључење се врши 
припадајућим микропрекидачима (једнополним, редним, наизменичним) у зависности од 
величине просторије и броја светиљки. 
 
Противпанично осветљење предвиђено је у ЛЕД технологији, са уграђеним  
никлкадмијумским акумулаторима капацитета довољног за три сата аутономног рада, и 
одговарајућом електроником у приправном споју која одмах укључује светиљку у случају 
нестанка мрежног напајања. 
 
 ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ ЈАКЕ СТРУЈЕ 
 
Предвиђен је довољан број монофазних модуларних и трофазних шуко прикључница опште 
намене тако да је омогућено прикључење било ког потрошача (нпр. уређаја за чишћење) на 
најближем месту. 
 

Инсталација монофазних шуко прикључница предвиђена је водом N2XH-J 3x2,5mm2, a 

трофазних шухо прикључница N2XH-J 5x2,5mm2 
 

Инсталација извода јаке струје је предвиђена водовима типа   N2XH-J  
ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 
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Све металне масе које не припадају електричној инсталацији али у случају квара на 
електричној инсталацији могу доћи под напон уземљују се, односно помоћу инсталације за 
изједначење 
  
потенцијала доводе се на исти потенцијал – потенцијал земље. 
 
 
Инсталација за изједначење потенцијала прикључује се на главну сабирницу за изједначење 
потенцијала (ГСИП) смештену у непосредној близини ГМРО. 
 
До појединих металних маса у објекту на којима се спроводи уземљење и изједначење 
потенцијала (централне цеви водоводне и канализационе инсталације, главне цеви 
централног грејања, телефонски ормарић ИТО, РАЦК орман, кабловски регали, итд.) полаже 

се кабл типа N2XH-J 1x16 mm2. 
 

Кутије за изједначење потенцијала у мокрим чворовима предвиђене су на висини 0,3м од 
пода, тамо где је концентрација металних маса за уземљење највећа. 
 
Повезивање кутија за изједначење потенцијала на главну сабирницу за изједначење 

потенцијала предвиђено је водом N2XH-J 1x6mm2. 
 

Од кутија за изједначење потенцијала до појединих металних маса у мокрим чворовима и 

кухињи које се уземљују предвиђено је полагање водова N2HX-J 1 x 4 mm2. 
 

 Спајање металних маса на инсталацију за изједначење потенцијала врши се уз коришћење 
свог потребног инсталационог материјала за остваривање доброг галванског споја. 

  
  ЗАШТИТА ОД СТРУЈНОГ УДАРА 
  
 Као систем заштите од струјног удара предвиђен је систем ТН-Ц-С (нуловање са 

коришћењем петог односно трећег проводника у напојним и инсталационим водовима). 
  
 У ту сврху у свим напојним и инсталационим водовима води се посебна жила жутозелене 

боје која се везује на заштитну сабирницу са једне стране (ПЕ сабирница у разводним 
орманима), а са друге стране на заштитне контакте шуко прикључница и металне делове 
електричних потрошача који нормално нису под напоном. 

  
 У објекту је предвиђен темељни уземљивач на који је повезана заштитна сабирница 

главног разводног ормана. 
  
 Такође, предвиђена је инсталација и спроведен систем уземљења свих металних маса у 

објекту, које нису део електричне инсталације али у случају квара могу доћи под напон, у 
циљу изједначења потенцијала између њих. 
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 Као допунски систем заштите од струјног удара предвиђен је заштитни уређај 
диференцијалне струје ЗУДС (ФИД склопка). 

  
 Услови за правилан рад заштитних уређаја диференцијалне струје ЗУДС-а су: 
  
 - све проводнике, фазне и неутрални, који су потребни за рад заштитног уређаја, потребно 

је извести кроз ФИД склопку, 
   
 - неутрални проводник иза ФИД склопке не сме да буде у споју са земљом или заштитним 

проводником. 
  

ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ 
 
Користи се постојећи темељни уземљивач, стим да је неопходно пре почетка извођења 
радова урадити мерење и испитивање отпора уземљивача и на крају спустева формирати по 
две сонде и спојити их међусобно FeZn trakom 25x4 mm у рову. 
 

 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
  
 Предвиђен је громобран са раним стартом 60 микросекунди постављен на објекту школе, 

који према прорачуну штити од атмосферског пражњења објекат спортске сале и котларнице 
  
  НАЧИН ВОЂЕЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  
  
 Принцип вођења инсталационих водова у објекту је: 
  
 - по зиду под малтером, директно за енергетске водове или кроз флексибилне пластичне 

инсталационе цеви за телекомуникационе водове, од кабловских регала до прикључница или 
прекидача. 

 Ван објекта водови се полажу у земљи, директно или кроз претходно положене тврде ПЕ 
цеви одговарајућег пречника. 

  
 Предвиђени су перфорисани носачи каблова – кабловски регали. Дубина регала је 50мм, а 

ширина је одређена према броју водова који се по њему полажу. 
  
  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  
  
 За извођење радова по овом пројекту може се прихватити само онај извођач који је 

овлашћен за ову врсту радова и располаже квалификованом радном снагом. 
  
 Извођач радова дужан је да се пре почетка радова детаљно упозна са пројектном 

документацијом, упореди је са стварним стањем на објекту и све нејасноће разреши са 
пројектантом или кроз грађевински дневник уз присуство наџорног органа. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ 
У складу са захтевима из Пројектног задатка овим пројектом обухвасени су следећи 
телекомуникациони системи: 
 

- Инсталација структурне кабловске рачунарске мреже са ТТ 
инсталацијом 

- Инсталација сигнализације и часовника 
- Инсталација озвучења 
- Инсталација видео надзора 

 

За све инсталације су предвиђени каблови са изолацијом од безхалогене масе. 
 
Сви телекомункациони и сигнални системи су предвиђени као најсавременији технолошки 
системи са дигитализованим комуникацијским процесима и софистицираном опремом. 
Сва техничка решења су урађена у сагласности са важећим електротехничким прописима и 
стандардима, као и у складу са противпожарним прописима. 
 
 
                                              TЕХНИЧКИ ОПИС 

Пројекта за извођење машинских инсталација радијатроског грејања  
 

Пројекат обрађује машинске инсталације радијаторског грејања у објекту шкое и 
спортске хале у Основној школи „Брана Пауновић“ Каменово, општина Петровац на Млави. 

Објекти школе и спортске хале Основне школе „Брана пауновић“ Каменово, налазе се 
на катастарској парцели бр. 4813 КО Каменово, умерено су изложени ветровима имају по 
четири слободне фасаде. У објекту не постоје инсталације централног грејања. Топлотну 
енергију обезбеђују пећи на чврсто гориво и електричне грејалице које су постављене у 
учионицама. 

Спољна пројектна температура за Петровац на Млави, село Купиново је tsp=-180C. 
Унутрашње пројектне температуре изабране су у зависности од намене просторија, 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 (50.690W) 
усвојени су и монтирани радијатори „BERGEN RA+600“ произвођач „BERGEN“ са укупно 
274 ребра – одавање топлоте по грејно телу при режиму 90/700С је 185W/čl. Алуминијумски 
радијатори су размештени према најповољнијем техничком решењу тј. под прозором на 
парапету. Монтирају 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. Сва 
грејна тела су опремљена термостатским радијаторским вентилом и термоглавом DN15 на 
напојном и радијаторским навијком DN15 на повратном воду, чиме је осим регулације, 
омогућена демонтажа грејних тела без претходног пражњења инсталације. 
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Топлотну енергију за објекат обезбеђује котао на пелет тип „PNG 70“ – називне снаге 
70kw, произвођач „PODVIS“, Књажевац, у комплету са гориоником „PB-60“ снаге од 50- 
80kW, дозером и силосом за пелет од 370kg који се са свом потребном опремом монтира у 
котларници у близини објекта. За циркулацију грејног фуида између котла и акумулатора 
топлоте уграђује се циркулациона пумпа са фреквентном регулациојом типа „MAGNA3 50-
40- F-240“ на повратном воду. Складиште пелета се предвиђа у делу котларнице за смештај 
енергента (дрвеног пелета површине око 15м2) што је довољан простор за смештај пелета за 
половину грејне сезоне. Пелет се допрема од добављача друмским траспортним возилима 
(камионима) и складишти у делу котларнице који је за то намењен. 

Дрвени пелет који ће се користити за загревање грејног фуида требa да има следеће 
техничке карактеристике: сертификат ENplus A1, нето топлотна моћ 17.3 МЈ/кг, јединична 
густина 636кг/м3, пречник пелета Ф=5.9 до 6.1мм , дужина пелета L=3.15 до 30мм , укупна 
влага до 6,1 до 7.3%, ситне честице мање од 5.15мм 0.54% , садржај пепела 0.84 до 1.06%. 

За предметне објекте пројектован је двоцевни систем грејања, тј. хоризонтална цевна 
мрежа од челичних бешавних цеви према стандарду SPRS EN 10220:2005 која се води видно 
испод плафона приземља. Цевна мрежа се од котла води цевима пречника DN65 до 
вертикалног челичног акумулатора топле воде запремине V=1000 литара, Од челичног 
акумулатора топлоте и разделника из котланице до предметних објеката води се 
предизоловани топловод називног пречника DN40 према објекту „Школе“ и топловод за 
„Спортску салу“ пречника DN32. Грејни флуид који се враћа из објекта прихвата котао. 

Предизоловане цеви се воде кроз земљане канале ширине 400mm и дубине 800mm. 
Толоповод се затрпава ситним песком до висине до 350мм а затим се канал затрпава земљом 
и површине се враћају у пређашње стање. У котларници се израђује бетонска шахта за 
испуштање грејног флуида из топловода димензија 800х800х1000мм са металним 
поклопцем. 

У објекту „Школе“ након уласка предизолованих цеви кроз под у објекат цевна 
мрежа се води испод плафона и рачва у две гране и то: мрежна грана L1.1 пречника 
Ф42,4х2,9mm и мрежна грана L1.14 пречника Ф42,4х2,9mm. Мрежна грана L1.1 
транспортује грејни флуид (топлу воду) који носи 18.500W топлотне енергије док мрежна 
грана L1.14 носи 16.650W топлотне енергије а коју предаје алуминијумским радијторима. На 
почетку сваке  мрежне гране уграђују се запорни вентили DN40 на потисном и повратном 
воду. Пречнике цевне мреже извести у складу са графичком документацијом. Сва грејна 
тела су на цевну мрежу повезана цевима DN15. Развод цевне мреже се води при поду објекта 
у складу са графичком документацијом. 

У објекту „Спортске сале“ након уласка предизолованих цеви кроз под у објекат 
цевна мрежа L2.1 пречника Ф42,4х2,9mm се води испод плафона и рачва у две гране и то: 
мрежна грана L2.4 пречника Ф33,7х2,9mm и мрежна грана L2.7 пречника Ф21,3х2,6mm. 
Мрежна грана L2.1 транспортује грејни флуид (топлу воду) који носи 15540W топлотне 
енергије, док грана L2.4 транспортује грејни флуид који носи 6.475W топлотне енергије док 
мрежна грана L2.7 носи 2.405W топлотне енергије а коју предаје алуминијумским 
радијторима. На почетку мрежне гране L2.1 уграђују се запорни вентили DN32 на потисном 
и повратном воду. Пречнике цевне мреже извести у складу са графичком документацијом. 
Сва грејна тела су на цевну мрежу повезана цевима DN15. Развод цевне мреже се води при 
поду објекта у складу са графичком документацијом. 

За циркулацију грејног флуида и пренос топлотне енергије од разделника до 
радијатора у објекту „Школе“ и „Спортске сале“ предвиђају се 2 (две) прирубничке 
циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом „GRUNDFOS“, тип „MAGNA3 40-100 F 
220“ (1 радна и 1 магацинска резрвна) и 2 (две) прирубничке циркулационе пумпе са 
фреквентном регулацијом 
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„MAGNA3 32-60 F 180“ (1 радна и 1 магацинска резрва). Пумпe се монтирају на потисном 
воду у котларници. Испред и иза пумпи уграђују се запорни вентили називног пречника 
DN40 и DN32. 

Ради бољег и уједначенијег функционисања грејања у предметним објектима на 
повратим водовима пре изласка из објеката на вертикалама уграђују се коси навојни 
балансни вентили DN32 за објекат „Школе“ и DN25 за објекат „Спортске сале“. 

Одзрачивање цевне мреже вршити путем одзрачних лончића у котларници, путем 
радијаторских одзрачних вентила смештених на радијаторском чепу као и аутоматским 
одзрачним лончићима који се уграђују на вертикалама система радијаторског грејања. Пробу 
инсталације извршити на притиску p = (pst + ppum + 2) (bara), односно p = 4,5 bara. 

Све спојеве на цевима и фазонским комадима у систему радијаторског грејња исвести 
заваривањем и навојим спојевима у складу са стандардима, прописима и техничким 
нормативима. Цевну мрежу у предметном објекту офарбати основном бојому једном 
премазу и бојом отпорном на повишене температуре (tmax=1200C) у два премаза. Цевну 
мрежу у котларници офарбати основном бојој и изоловати минералном вуном дебљине 5cm 
у облози од AL лима дебљине 0,7mm. 

Након испирања инсталација и извршене хладне и топле пробе потребно је извршити 
балансирање (регулацију) цевне мреже. Уједначено одавање топлоте свих радијатора, без 
обзира на удаљеност од главног прикључка, постиже се регулацијом (балансирањем) мреже 
из више циклуса. Регулација (балансирање) цевне мреже врши се радијаторским навијцима 
на 

 
грејним телима. Регулација помоћу радијаторских навијака врши се окретањем за потребан 
број кругова (постављањем навијка у одређени положај). 

Сигурносно заштитна опрема и регулација система централног грејања објекта 
остварује се помоћу самостојеће експанзионе посуде са гуменом мембраном запремине 
100литара и вентила сигурности са опругом DN25; NP6 који се уграђује на повратном воду 
испред експанзионе посуде. 

За одвођење продуката сагоревања предвиђа се уградња челичног димњака пречника 
Ф230mm, висине 9метара, са термоизолацијом од керамичке вуне дебљине 25mm и облогом  
од прохрома, типа „Schiedel ICS 25“, са свим потребним елементима који се испоручују у 
комплету са димњаком и помоћном конструкцијом за учвршћење истог. 

Сви елементи инсталације радијаторског 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 и непознанице које могу настати при монтажи опреме и 
материјала а које пројекат не третира недвосмислено, решавати уз консултацију са 
надзорним органом градилишта и пројектантом. 

Дојава пожара 
Систем дојаве пожара треба да обезбеди благовремену сигнализацију пожара, места 

настанка пожара, као и алармирање дежурног особља и присутних људи у објекту да је до 
пожара дошло. Сигнализација пожара треба да буде реализована преко алармних сирена и на 
централном уређају, а такође треба да обезбеди и аутоматску телефонску дојаву аларма. 

Да би остварио наведене функције систем сигнализације пожара састојаће се од: 
— Аналогно-адресибилне централе за дојаву пожара 

— Аутоматских и ручних јављача пожара 
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— Елемената за сигнализацију (сирене, паралелни индикатори, телефонски 
дојављивач) 

— Кабловске инсталације. 
Предвиђени систем обезбеђује информацију на централи са сваког детектора и 

јављача пожара са индивидуалном адресом. Свака просторија на овај начин има сопствену 
адресу (зону) на централи што омогућава брзо дефинисање места избијања пожара. 

Аналогно-адресибилна централа за дојаву пожара биће смештена у објекту основне 
школе. Ради благовременог обавештења о настанку пожара интервентне, односно ватрогасне 
службе, на централу је прикључен телефонски дојавни аутомат. 

План управљања заштитом животне средине и План управљања отпадом саставни су део  
пројектне документације за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта ОШ „Професор 
Брана Пауновић“ у Каменову. 
 
 

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 
14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о 
начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 
92/10), 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 за део 
радова за које је лиценца неопходна. 

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о 
управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт 
отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за 
управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине 
отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У 
супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне 
позиције радова. 

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у 
техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и 
међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на: 

• Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09 ‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11   –одлука УС, 50/2013–одлука 
УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.); 

• Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 
36/09); 

• Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 
• Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 

- др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018); 
• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15); 
• Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
• Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
• Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10); 
• Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09); 
• Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14); 
• Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15). 

javascript:;


_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 24 од 278 

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 
91/15, и 113/17). 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

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

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

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

 
Доказ: 

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

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

Физичко лице / 
 

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

 
Доказ: 

Правно лице 
 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и за неко од кривичних дела организованог 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. став 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: 

 

  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. 

 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: „да поседује овлашћење за обављање послова извођења посебних система и 
мера стабилних система за гашење и дојаву пожара  
Доказ: Решење – лиценца Министарства унутрашњих послова Републике Србије- Сектор 
за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова 
извођења посебних система и мера стабилних система за гашење и дојаву пожара “. 
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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 (2016, 2017, 2018) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од175.000.000,00 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 (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 
(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс 
успеха за 2018. 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 најмање175.000.000,00  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 XV. 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 одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по 

потреби) 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“  1комад    
Лако доставно возило 1комад     
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг 1комад     
Комбинована машина – „Скип“ 1комад     
Цеваста 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 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 29 од 278 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  
отпремница; 
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације 
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 XIV.  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 20 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 здравље 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 која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим 
потписом.  
д) за лице за безбедност и здравље 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-уверења. 
Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, 
доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 
складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 
Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – 
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уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, 
фотокопију потребне  лиценце-уверења. 

 
 
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 XIX. 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. 

 
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 члана 75. став 1. тачка. 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 члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
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 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

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

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  
кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у 
електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном 
облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која 
није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који 
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду 
или подноси понуду са подизвођачем. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 
групе понуђача.  
 Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Петровац на Млави, Српских 
владара 165, 12 300 Петровац на Млави, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на 
реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана 
Пауновић“ у Каменову, , ЈН бр. 31/2019 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, 
ако је примљена од стране наручиоца до 27.05.2019.  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 са припадајућим атестима који се 

захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 
документацијом, 

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 грешака у гарантном 
року, 

15) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања.  

16) 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. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Српских владара бр.165., 
12300 Петровац на Млави,, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, санацији и 
адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову, – ЈН бр. 31/2019  
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, санацији и 
адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову, – ЈН бр. 31/2019  
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, санацији и 
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адаптацији објекта основне школе „Професор Брана 
Пауновић“ у Каменову, – ЈН бр. 31/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, санацији 
и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову, – ЈН бр. 31/2019  
- НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

понуду.   

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  
Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 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. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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

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

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

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   
1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
2. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
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3. понуђачу који ће издати рачун,  
4. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
5. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 
који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 
подноси група понуђача.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
• 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, 
• 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, 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. 
 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за радове грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији 
објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову не може бити краћа од  24   
месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана 
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  

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

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

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 
Место извођења радова -  Место извођења је село Каменово, општина Петровац на 

Млави, кат. парцела бр.4813 КО Каменово, објекат Основне школе .. 
 
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. 
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9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 
достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, 
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења 
у посао, 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 XVIII. Конкурсне документације. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 
финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 
средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 
Министарство заштите животне средине). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

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

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 
назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 
важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 
приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина 
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:  

6. Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 
понуду; 

7. Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
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8. Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

9. 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.  
 

2. 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 без 
ПДВ-а, 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.  

3. 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.  

4. 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 без ПДВ-а, 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 без 
ПДВ-а, 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 без ПДВ-а, 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 грешака 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.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 27.05.2019. година године, у 11,00 часова у радним 
просторијама Наручиоца, на адреси: Српских владара 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. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 
такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  
понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

16. 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 
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информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, 
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  31/2019 ". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока 
за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 
Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

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

одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 

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

полиса/е осигурања;  
6. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 
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) Закона.  
 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. 

 
 
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

2. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
3. учинио повреду конкуренције;  
4. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
5. 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:  
2 исправа о наплаћеној уговорној казни;  
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3 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза;  

4 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
5 рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
6 извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

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

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
9 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. 

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 
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  
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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: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије. 

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту 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 ИЛИ АДАПТАЦИЈИ ИЛИ.... ОБЈКЕТА... 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци  Грађевински радови на 
реконструкцији, санацији и адаптацијиобјекта основне школе „Професор 
БранаПауновић“ у Каменову., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим 
радова који су предмет уговора. 

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 непредвиђене радове, 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 догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и 
чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77). 

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 (Грађевински радови на 
реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана 
Пауновић“ у Каменову), ЈН број 31/2019   
 
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 [Грађевински радови на  реконструкцији, санацији и 
адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову,] 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана од 
достављања авансног 
предрачуна и оверених 
привремених ситуација и 
окончане ситуације  

 
Рок важења понуде 
 

___ дана од дана отварања 
понуда  

 
Рок извођења радова од дана увођења у посао 
 

____ календарских дана од 
дана увођења у посао  

 
Гарантни период 
 

___ месеци/а од дана 
примопредаје радова  

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

 
Датум                    Понуђач 

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



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 47 од 278 

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. Грађевински радови на  реконструкцији, санацији и адаптацији 

објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову набавке, бр 
[31/2019], 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 ЧЛАНА 75. СТАВ 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  
Грађевински радови на  реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе 
„Професор Брана Пауновић“ у Каменову, бр. 31/2019, 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 
 Грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији 
објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову, 

 
 
Закључен  у ________________, дана___________године, између: 
 
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 
 
Општина Петровац на Млави са седиштем у Петровцу на Млави, ПИБ 102538275, кога заступа 
Душко Нединић, председник општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Наручилац),  
 
и 
 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 
 
______________________________________________са седиштем у ______________________  

назив извођача 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 
 
Или  
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  

назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  
 
__________________________________________са седиштем у _________________  

назив члана групе 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 

адреса 
 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  
 
или 
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  

назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 
 
__________________________________________са седиштем у _________________  

назив Подизвођача 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 

адреса 
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Члан 1.  
 Уговорне стране констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана  25.04.2019. године   године, 
објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за 
јавну набавку извођења грађевинских радова  Грађевински радови на  реконструкцији, 
санацији и адаптацији 
објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову  ,ЈН. Бр.  31/2019 ,  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, 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 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: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама 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-
562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама 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: 351-8011/2018 од 28. августа 
2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења 
објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и 
спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. 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 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 реконструкцији, санацији и адаптацији 
објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову. 

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 ___________2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 
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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 обухваћено је: вредност материјала, радне 
снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 
чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 
обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, 
рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 
радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 
радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 
и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 
према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 
Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 
1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема 
авансног предрачуна, 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; 
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- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 
документациjом; 

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

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

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 
грађења. 

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

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

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

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

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

документациjом; 
5. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
6. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора. 

 
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. 
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Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 
уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 
Члан 8. 

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

1.  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.   

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

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

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

5. да се строго придржава мера заштите на раду;  
6. да по завршеним радовима одмах обавести 

Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман 
за њихову примопредају; 

7. 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; 

8. да обезбеди довољну радну снагу на 
градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором 
преузетих радова; 
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9. да обезбеди безбедност свих лица на 
градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
радова ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје радова 
Наручиоцу радова; 

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

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

12. да омогући вршење стручног надзора 
на објекту; 

13. да омогући сталан и несметан приступ 
Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора 
или Наручиоца; 

14. 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. 

15. да омогући наручиоцу сталан надзор 
над радовима и контролу количине и квалитета 
употребљеног материјала; 

16. да поступа у складу са Законом о 
управљању отпадом; 

17. да поступа у складу са Законом о заштити животне 
средине; 

18. 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; 

19. да уведе у рад више смена, продужи 
смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
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повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико 
не испуњава предвиђену динамику; 

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

21. да гарантује квалитет изведених радова 
и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
грешака у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана; 

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

23. 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. 
 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 
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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 грешака 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. 

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. 
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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 („Службени 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 су 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 
догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. 
Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе). 

Хитне 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 из овог 
члана, који су морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 
уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити 
Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 
трошкове. 
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Примопредаја изведених радова 
Члан 17. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 
објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 
радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 
упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 
објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 
 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 
одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 
основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 
односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 
 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 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 грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  
 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  
 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 
коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 
Члан 18. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 
коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 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 19. 

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

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 20. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора. 
 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. овог уговора. 

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.  

 
Члан 21. 

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, 
поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су 
настали због извођења тих радова.  

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених 
радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 
цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова. 
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Сходна примена других прописа 
Члан 22. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 
одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 
односи. 

Саставни део уговора 
Члан 23. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- техничка документација 
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 
- образац о произвођачима материјала и опреме 
- динамика извођења радова 

Решавање спорова 
Члан 24. 

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

Број примерака уговора 
Члан 25. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну 
и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

Ступање на снагу 
Члан 26. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 
снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 
Извођача радова.  

      
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА  ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 
   

Душко Нединић  
 

МП. 

  
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 

Јединица 
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) 
1                              ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ-ОБЈЕКАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Напомена :Јединичном ценом за хаваријске интервенције обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара 
 
Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим 
техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству Инвеститора. Јединичном ценом сваке 
позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у 
погодбеном предрачуну буде коначна. 

Материјал: 
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са 
трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које 
је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од 
кварења и пропадања, са потребним манипулацијама. 

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки 
назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за 
прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне 
материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. 
Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање 
на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена 
таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и 
инвеститора. 
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Рад: 
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав 
рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите 
изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, 
врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). 

Помоћне конструкције:  
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле 
морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната 
демонтажа и одношење скеле са градилишта. 
 Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не 
наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: 
израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. 

Остали трошкови и дажбине: 
Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као 
предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну 
заштиту радника, заштиту на објекту и за околину  
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  
отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; 
- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за 
градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење 
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; 

 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 
јединачне цене за сваки рад. 
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку 
предрачуна. 
Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова 
мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, 
алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. 
Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни 
трошкови. 
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Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна 
штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За 
инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених 
организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на 
терет извођача радова. 

 

1.1 Радови на припреми и рушењу:  
 kom      

1.1.
1 

Монтажа и демонтажа металне фасадне (радне или 
заштитне) скеле, у свему по важећим прописима и 
мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 
стабилна,по потреби анкерована за објекат и 
прописно уземљена. На сваких 2,00м висине 
поставити радне платформе од фосни.  Користи се 
за све време трајања радова.                   
Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 
скеле. м2 660,00 

  

  

1.1.
2 

Чишћење и прање градилишта по завршетку свих 
радова. Извршити детаљно чишћење целог 
градилишта, прање свих стаклених површина, 
чишћење и фино прање свих унутрашњих простора 
и спољних површина. 
Обрачун по м2 . м2 750,00 

  

  

1.1.
3 

Демонтажа кровног покривача фалцовани цреп. 
Скинути цреп на безбедан начин. Употребљив цреп 
очистити и сложити на депонији на градилишту и 
записнички предати надзорном органу. Настали 
шут прикупити, изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције. м2 492,00 

  

  

1.1.
4 

Демонтажа кровне конструкције.Демонтирати 
комплетну кровну конструкцију са објекта. 
Употребљие елементе кровне конструкције 
очистити и сложити на депонији на градилишту и 
записнички предати надзорном органу. Настали 
шут прикупити, изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по м2 м2 492,00 
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хоризонталне пројекције. 
1.1.

5 
Рушење зидова од опеке д=30 и д=45 цм.  у 
продужном малтеру. Рушење зидова извести 
заједно са свим облогама на зиду. Употребљиву 
опеку очистити од малтера и сложити на 
градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун 
по м3  срушеног зида. м³ 10,50 

  

  

1.1.
6 

Рушење димњака од опеке у продужном малтеру   
Димњак са димњачком капом пажљиво порушити.   
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. У цену улазе 
ирушење капе и помоћна скела. Обрачн по м3 
димњака. м³ 2,10 

  

  

1.1.
7 

Рушење преградних зидова од опеке дебљине 15 
цм. Рушење зидова извести заједно са 
серклажима,надвратницима и свим облогама на 
зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну 
депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. У цену 
улази и помоћна скела.Обрачун по м2 зида. м2 35,00 

  

  

1.1.
8 

Рушење степенишног крака са степеницима. 
Рушење степенишног крака извести пажљиво. У 
цену улази и помоћна скела. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на 
градскудепонију.Обрачун по м3 крака степеништа. м³ 2,50 

  

  

1.1.
9 

Пробијање отвора за врата у зиду  од пуне опеке 
д=45 цм.у приземљу и отвора за врата у подруму у 
зиду =57 цм.  Радове извести стручно и са 
стручном радном снагом. Отвор обезбедити до 
израда арм. бет. ојачања.У цену урачунати 
одношење шута на градилишну депонију.  Обрачун 
по м3 пробијеног отвора. м³ 8,00 

  

  

1.1.
10 

Пробијанје отвора у зиду од пуне опеке д=45 цм.  
Рушење парапета ради формирања новог улаза. м³ 0,70     
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Радове извести стручно и са стручном радном 
снагом. Отвор обезбедити до израда арм. бет. 
ојачања.У цену урачунати одношење шута на 
градилишну депонију.  Обрачун по м3 пробијеног 
отвора. 

1.1.
11 

Рушење ограде улазног степеништа од пуне опеке, 
ради формирања рампе.Радове извести стручно и 
са стручном радном снагом. У цену урачунати 
одношење шута на градилишну депонију.  Обрачун 
по м3. м³ 0,40 

  

  

1.1.
12 

Извршити скидање санитарних елемената, вц 
шољa, лавабоа, судопере, славина и сливника, како 
би био припремљен простор за постављање нових 
елемената након уградње нових плочица израде 
инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор.Обрачун по комаду демонтираног 
елемента са одвозом на депонију.                                                               
вц чучаваца                                                ком.4                                           
лавабои са батеријом                                 ком.2 
судопера                                                      ком.2          
Обрачун по комаду. ком 8,00 

  

  

1.1.
13 

Обијање подних керамичких плочица постављених 
у цементном малтеру. Обити плочице и скинути 
подлогу до бетонске конструкције. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Обрачун по м2 пода м2 118,00 

  

  

1.1.
14 

Обијање зидних керамичких плочица u санитарним 
просторијама и на делу кухиње заједно са 
малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2цм, а површину 
опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести  на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине. м² 72,00 

  

  

1.1. Демонтажа зидне облоге дрвена ламперија заједно м² 410,00     
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15 са подконструкцијом, у учионицама и осталим 
просторијама.   Употребљив материјал очистити и 
сложити на депонији на градилишту и записнички 
предати надзорном органу. Настали шут 
прикупити, изнети,утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Обрачун по м² демонтиране 
површине. 

1.1.
16 

Демонтажа завршног пода, подна облога Леминат, 
заједно са пвц подлогом.Подлогу очистити од свих 
неравнина и нечистоћа.  Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести  на градску  
депонију. 
Обрачун по м2 пода м² 243,00 

  

  

1.1.
17 

Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са 
дрвеним или металним штоком, површине од 2 до 
5 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Обрачун по 
комаду врата.     

  

  

  Ознака  8. дим 1.40/3.00 цм.  улазна врата ком 1,00     
  Ознака   10. дим  1.20/2.30 цм. ком 6,00     
  Ознака   11. дим  1.00/2.30 цм. ком 5,00     
  Ознака   12. дим. 1.30/2.30 цм. ком 2,00     
  Ознака   14. дим  2.15/2.56 цм. ком 1,00     
    ком 14,00     

1.1.
18 

Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са 
дрвеним или металним штоком, површине до 2 м2. 
Демонтирана врата склопити, утоварити на камион 
и одвести наградску депонију. Обрачун по комаду 
врата.     

  

  

  Ознака   13. дим  0.70/2.10 цм. ком 4,00     
1.1.
19 

Демонтажа дрвених прозора  до 2 м2 . Демонтиране 
прозоре  склопити, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Обрачун по комаду прозора.     

  
  

  Ознака  4. дим. 1.00/1,95 цм. ком 4,00     
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  Ознака  5. дим  1.00/0.40 цм. ком 2,00     
  Ознака  6. дим  1.00/0.70 цм. ком 4,00     
    ком 10,00     

1.1.
20 

Демонтажа дрвених прозора  од 2 до 5 м2. 
Демонтиране прозоре  склопити, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Обрачун по 
комаду прозора.     

  
  

  Ознака  1. дим  1.70/1.95 цм. ком 1,00     
  Ознака  2. дим  1.15/1.95 цм. ком 4,00     
  Ознака  3. дим  1.50/1.95 цм. ком 10,00     
  Ознака  7. дим 1.55/1.95 цм. ком 2,00     
      17,00     

1.1.
21 

Oбијање продужног, цементног  или кречног 
малтера са фасадних зидова. Извођач и Инвеститор 
записнички констатују површине које се морају 
обити пре почетка извођења радова. Обити малтер 
и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним четкама и 
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Процењено око 15% од укупне површине 
фасаде. Обрачун по м2 обијене површине. м2 175,00 

  

  

1.1.
22 

Oбијање продужног или кречног малтера са 
унутрашњих зидова. Извођач и Инвеститор 
записнички констатују површине које се морају 
обити пре почетка извођења радова. Обити малтер 
и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним четкама и 
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Процењено око 15 % од укупне 
површине фасаде. Обрачун по м2 обијене 
површине. м2 245,00 

  

  

1.1. Демонтажа лежећих олука, олучних вертикала, и м1 80,00     
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23 других елемената. Лимарију демонтирати, 
упаковати, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију . Обрачун по м1 лимарије 

1.1.
24 

Демонтажа плафонске конструкције. Демонтирати 
комплетну плафонску конструкцију (плафон сале). 
Употребљиве елементе плафонске конструкције 
очистити и сложити на депонији на градилишту и 
записнички предати надзорном органу. Настали 
шут прикупити, изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције. м2 470,00 

  

  

1.1.
25 

Скидање блатног малтера (земља са каратавана) 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м1 лимарије м2 470,00 

  
  

1.1.
26 

Демонтажа надстрешница испред бочних улаза у 
објекат. Надстрешнице демонтирати, упаковати, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  Обрачун од комада надстрешнице. ком. 2,00 

  
  

1.1.
27 

Измештање инсталација и заштита и обезбеђење од 
оштћења. Обрачун паушално.   ком. 1,00     

 Укупно радови на припреми и рушењу: 

   
4.183.350,00 

 

    

1.2                                                  Земљани радови:  
   

  
 

    
  

Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене 
механизације намењене овој врсти радова. 

Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да у 
свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције 
радова су разврстане према категорији земљишта. 

Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. 
Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном МБ 
10. 
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Ако се радови изводе у неповољним временским  условима, извођач мора предузети комплетне мере 
заштите свих  земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год  постоји  потреба за истим. 
Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена радова 
обухвата  израду  комплетне позиције  радова (набавку  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, 
уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  
радну  скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за сво време 
истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. 
Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области. 

 

1.2.
1 

Ручни ископ земље III категорије ради санације 
темеља до дубине темеља. Ископ извести према 
пројекту и датим котама. Бочне стране правилно 
одсећи, а дно нивелисати. Ископ обезбедити од 
обрушавања. Ископану земљу превести и 
депоновати на градскуи депонију.  Обрачун по м3 
ископане земље. м3 62,00 

  

  

1.2.
2 

Ручни ископ земље III категорије, за темеље рампе. 
Ископ извести према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископ обезбедити од обрушавања. Ископану земљу 
превести и депоновати на градску депонију.  
Обрачун по м3 ископане земље. м3 4,00 

  

  

1.2.
3 

Ручни ископ земље III категорије, за улаз у подрум. 
Ископ извести према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископ обезбедити од обрушавања. Ископану земљу 
превести и депоновати на градску депонију.  
Обрачун по м3 ископане земље м3 17,00 

  

  

1.2.
4 

Ручни ископ земље III категорије за тротоаре око 
објекта, дубине до 20 цм. Бочне стране правилно 
одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу 
превести и депоновати на градску депонију.  
Обрачун по м2 очишћеног терена. м2 160,00 

  

  

1.2.
5 

Насипање земље око темеља. Насипање извести у 
слојевима до 20 цм, са поливањем и набијањем до м3 53,00     
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добијања  природне збијености. Обрачун од м3 
самоникле земље све комплет према горњем опису.  

1.2.
6 

Одвоз земље на депонију до 15 км. У цену 
урачунати утовар и разастирање земље на 
депонији. Обрачун од м3 самоникле земље све 
комплет према горњем опису.  м3 20,00 

  
  

1.2.
7 

Набавка, транспорт, разастирање и набијање слоја 
шљунка дебљине 10 цм испод  тротоара Обрачун 
од м2 све комплет према горњем опису.  м2 180,00 

  
  

 Укупно земљани радови: 
   

 

   
1.3                                                       Зидарски радови:  

   
  

 
    

  
Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. 
Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета. 

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему 
одговарају условима техничке документације. 

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене 
површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво 
наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код 
сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и 
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за 
квалитетно извођење радова. 

 

1.3.
1 

Зидање преградних зидова дебљине 12 цм 
гитер опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, 
саизрадом серклажа.У висини надвратних греда, 
или на висини од 200 цм урадити армирано 
бетонске серклажедимензија 7x15 цм. Марка 
бетона је МБ 20, а арматура серклажа   2Ø8, 
узенгије Ø 6/25. Превез радити на пола опеке, а 
везу са осталим зидовима на правилан начин. По 
завршеном зидању спојнице очистити. Уцену зида м² 38,00 
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улази и израда серклажа, арматура, оплата и 
помоћна скела. Обрачун по м2 зида.  

1.3.
2 

Зидање ограде новог улазног степеништа од пуне 
опеке ( по могућности опека старога формата 
30/15/7 цм. ) д= 30 цм упродужном малтеру 
размере 1:2:6. Обрачун по м3 зида.  м³ 1,20 

  
  

1.3.
3 

Зазиђивање отвора за врата и прозора  ( по 
могућности опека старога формата 30/15/7 цм. ) д= 
45 цм упродужном малтеру размере 1:2:6.   
Обрачун по м3 зида.  м³ 4,50 

  
  

1.3.
4 

Обрада ортвора-шпалетни после монтаже врата и 
прозора продужним малтером размере 1:3. 
Површине морају бити равне и без прегиба и 
таласа. Спој са постојећим површинама мора бити 
неприметан. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м1. м' 370,00 

  

  

1.3.
5 

Санација напрслина у фасадном зиду. Пре санације 
напрслина, обити подклобучени и оштећени 
малтер, опрати водом, ииспрскати цементним 
млеком. На влажну зидну површину нанети слој 
малтера, справљеног са просејаним шљунком, 
"јединицом". На просушени први слој нанети 
други, справљен са ситним песком и фино 
гаиспердашити уз квашење. Површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, састави не смеју бити 
видљиви. Површине морају бити равне и без 
прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама 
мора бити неприметан. У цену улази и помоћна 
скела.  
Обрачун по м1. м' 80,00 

  

  

1.3.
6 

Малтерисање унутрашњих зидних површина, 
(површине гдеје обијен малтер)  продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површинео очистити и испрскати млеком. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, м² 245,00 
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нанети први слој малтера. Други слој справити са 
ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. 

1.3.
7 

Малтерисање фасадних зидних површина 
(површине гдеје обијен малтер)  цементним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површинео очистити и испрскати млеком. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера. Други слој справити са 
ситним чистим песком, без примеса муља и 
органских материја и нанети преко првог слоја. 
Пердашити уз квашење иглачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, а ивице оштреи праве. 
Малтер квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. м² 175,00 

  

  

1.3.
8 

Малтерисање зидова улаза у подрум продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површинео чистити и испрскати млеком. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој 
справити са ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без м² 48,00 
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прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. 

1.3.
9 

Малтерисање плафона подрума продужним 
малтером. Преко подлоге набацити цементни 
шприц. Први слој, грунт, радити продужним 
малтером од просејаног шљунка, "јединице". 
Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и 
нарезати га. Други слој справити са ситним чистим 
песком, без примеса муља иорганских материја и 
нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и 
глачање малим пердашкама.Површине морају бити 
равне, без прелома и таласа. Малтер квасити да не 
дође до брзог сушења и"прегоревања". У цену 
улази и помоћна скела.Обрачун по м2 плафона м² 29,80 

  

  

1.3.
10 

Малтерисање зазиданих отвора (врата и прозора). 
Преко подлоге набацити цементни шприц. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка, "јединице". Подлогу 
поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. 
Други слој справити са ситним чистим песком, без 
примеса муља иорганских материја и нанети преко 
првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање 
малим пердашкама.Површине морају бити равне, 
без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и"прегоревања". У цену улази и 
помоћна скела.Обрачун по м2 плафона м² 22,00 

  

  

1.3.
11 

Малтерисање зидова у санитарним просторијама и 
кухињи, припрема за лепљење керамичких 
плочица. Преко подлоге набацити цементни 
шприц. Први слој, грунт, радити продужним 
малтером од просејаног шљунка, "јединице". 
Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и 
нарезати га. Други слој справити са ситним чистим 
песком, без примеса муља иорганских материја и м² 210,00 
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нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и 
глачање малим пердашкама.Површине морају бити 
равне, без прелома и таласа. Малтер квасити да не 
дође до брзог сушења и"прегоревања". У цену 
улази и помоћна скела.Обрачун по м2 плафона 

1.3.
12 

Зидање зида (силаз у подрум) заштита 
хидроизолације дебљине 12 цм пуном опеком у 
цементном малтеру размере 1:3. Обрачун по м2 
зида.   м² 28,00 

  
  

1.3.
13 

Ситни зидарски радови; поправке на објекту после 
замене столарије, лимарских радова и остали 
грађевински радови обухваћени пројектом.  
Обрачун паушално. пауш. 1,00 

  
  

 Укупно зидарски радови: 
   

 

   
1.4                                Армирано бетонски радови: 

   
  

 

    
  

Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену саверемене 
механизације намењене овој врсти радова. 

Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и важећих 
прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове може бити 
уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са уградњом  
бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме слободно 
падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у слојевима не 
већим од 50цм. 
По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, а 
најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети мере 
заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите 
нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако предузете мере 
заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса. 

Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико ипак 
дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити 
цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка. 
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Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају 
бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном 
елементу нису дозвољени. 

Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског 
облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. 
Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. 
Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану 
уградњу бетона. 

Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, 
односно мора бити у складу са важећим прописима. 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, спољни 
и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, 
неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно 
извођење радова. 
НАПОМЕНА: 

Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је то 
предвиђено пројектом и детаљима. 

 

1.4.
1 

Подбетонирање постојећих темеља у ламелама 
дужине до 1,50 м бетоном МБ 30. Пре почетка 
радова извођач је обавезан да направи редослед 
бетонирања ламела, уз обавезну сагласност 
статичара. Наконископа земље дно темељног зида 
добро очистити шпахтлама и челичним четкама од 
земље и опрати водом.Арматуру припремити 
дужине 2,00 метара, а приликом уградње по 50 цм 
са сваке стране савити ради преклопа са суседним 
ламелама. Поставити оплату и извршити 
подбетонирање до висине 4-5 цм испод постојећег 
темеља. Након везивања бетона спој између дна 
постојећег темеља и ново бетонираногтемеља 
подбити сувим бетоном справљеним 
са"јединицом". Затим извести остале ламеле м3 14,00 
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поутврђеномраспореду. У цену улази комплетан 
рад и материјал, сачишћењем, армирањем, 
оплатом, бетонирањем и подбијањем темеља.  
Обрачун по м3 темеља..   

1.4.
2 

Израда  армирано бетонског темеља марке МБ 30. 
за улазно степениште и зидове код улаза у подрум.  
Израдити оплату и  армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, 
подупирачи и помоћна скела. Обрачун од м3 све 
комплет према горњем опису.   м3 3,50 

  

  

1.4.
3 

Израда водонепропусних армирано бетонских 
зидова улаз у подрум дебљине 20  цм. МБ 30. 
Израдити оплату зидова и армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон справити 
са додатком адитива за водонепропусност, 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. 
Обрачун по м2 бетона м2 37,00 

  

  

1.4.
4 

Израда  армирано бетонских зидова-сокле рампе. 
МБ 30. Израдити оплату зидова и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
справити и уградити и неговати по прописима. У 
цену улазе и оплата, подупирачи и арматура. 
Обрачун по м3 бетона м3 5,80 

  

  

1.4.
5 

Израда  армирано бетонских зидова-сокле 
степеништа (новоформирани улаз). МБ 30. 
Израдити оплату зидова и армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон справити 
и уградити и неговати по прописима. У цену улазе 
и оплата, подупирачи и арматура. Обрачун по м3 
бетона м3 1,30 

  

  

1.4.
6 

Израда подне плоче код улаза у подрум , дебљине 
10 цм, марке МБ 30. плочу извесасти на подлози од 
шљунка. Горњу површину бетонске подлоге 
изравнати,а бетон неговати. Обрачун по м2 м2 2,00 
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подлоге. 
1.4.

7 
Израда подне плоче рампе и  новоформираног 
улазног степеништа, дебљине 10 цм, марке МБ 36. 
плочу извесасти на подлози од шљунка. Код израде 
плоче рампе , на ивицама извести одбојнике, од 
арм бетона прена пројекту. Горњу површину 
бетонске подлоге изравнати,а бетон неговати. 
Обрачун по м2 подлоге. м2 14,00 

  

  

1.4.
8 

Израда армирано бетонских косих плоча и 
степеника степеништа марке МБ 30. Израдити 
оплату косих плоча и степеника и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, подупирачи, арматура и помоћна 
скела.Обрачун по м3 бетона м3 3,00 

  

  

1.4.
9 

Израда армирано бетонске плоче преко постојеће 
дрвене таванице марке МБ 30. Израдити оплату, 
армирати по пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, 
арматура и помоћна скела. Обрачун по м2 бетона м2 470,00 

  

  

1.4.
10 

Израда армирано бетонских серклажа марке МБ 30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту,детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, арматураи помоћна скела.Обрачун по м3 
серклажа.на скела. Обрачун по м3 бетона м3 9,00 

  

  

1.4.
11 

Израдити рабиц цементну кошуљицу на местима 
предвиђеним пројектом и описом као 
подлогу за епоксидни под, дебљина кошуљице д=6 
- 8 цм у размери 1:3 кошуљицу радити са  
брзосушећим цементом произвођача "Mapei" или 
слино . Естрих рабицирати арматурном мрежом Q 
84 постављеном обавезно у средини слоја. На 
местима ослањања преградних зидова поставити 
мрежу Q131 у минималној ширини од 1,00 метара. м2 370,00 
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Цементни естрих извести потпуно хоризонтално 
без икаквих одступања. У просторијама површина 
већих од 9,0 м2 извести дилатационе разделнице на 
максимуму удаљеном 3,0 м у оба правца.  Обрачун 
по м2 стварно изведене површине а у цену је 
урачунат сав материјал и рад потребан за извођење 
предметних радова.                                                                           
Обрачун по м2 површине. 

1.4.
12 

Израда АБ тротоара армиран мрежастом 
арматуром д=10. цм. ширине 80 цм.  Тротоаре 
радити у ламелама до 2м дужине са пердашењем  и 
падом 1 %од објекта. Обрачун од м2 све комплет 
према горњем опису.   м2 160,00 

  

  

1.4.
13 

Израда армирано бетонских надвратника, марке 
МБ 20.Израдити оплату и надвратнике армирати по 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, 
подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун 
од м3 све комплет према горњем опису.   м3 1,00 

  

  

 Укупно армирано бетонски радови: 
   

 

    
1.5                                         Армирачки радови: 

   
  

 
    

  
Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  
савременог  алата и механизације намењеној овој враси радова.                                

Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      
Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, 
нити било какве трагове других материјала.  

Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  правилан  
облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту 
сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                                
Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.                
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Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична  
цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног материјала, подметаче, 
спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  хоризонтални и вертикални  преноси  
до места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  активности које су неопходне за квалитетно 
извођење радова.           
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.       

 

1.5.
1 

Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, 
транспорт, заваривање ( према потреби), 
постављање и везивање арматуре од челика. 
Обрачун од кг све комплет према горњем  
Обрачун по кг арматуре кг 15.500,00 

  

  

 Укупно армирачки радови: 
   

 

   
1.6
. 

Тесарски радови: 
 

1.6.
1 

Израда четвороводне кровне конструкције од суве 
јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту 
идетаљима. На местима ослонаца дрвених греда 
поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 
Урадити све прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције крова м2 492,00 

  

  

1.6.
2 

Набавка и постављање дашчане подлоге преко 
кровне конструкције.Даске дебљине 24 мм 
од суве, праве и квалитетне јелове даске, 
оптималне дужине поставити на додир и заковати. 
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције кров. м2 492,00 

  

  

1.6.
3 

Двоструко летвисање крова, кровним летвама 24/48 
мм, у оба правца. Летвисање извести сувим, 
правим и квалитетним  летвама,оптималне  
дужине. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције 
кров. м2 492,00 

  

  

 Укупно тесарски радови: 
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1.7
. 

Кровопокривачки  радови: 
 

1.7.
1 

Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп 
мора бити неоштећен и квалитетан. У цену улазе и 
постављање слемена и грбина од слемењака у 
продужном малтеру.Обрачун по м2 хоризонталне 
пројекције кров. м2 492,00 

  

  

 Укупно кровопокривачки радови: 
   

 

   
1.8
. 

                                           Изолатерски радови:      
 

    
  

Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                 

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно 
да поседују атесте.   

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  техничкој  
документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју  
штетно  да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене 
површине морају заузимати правилне геометријске положаје.  
Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-
наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје објективни 
разлози.                
Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену цену 
радова.        
За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  извођења 
својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 
радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.      
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Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.    

 

1.8.
1 

Израда хидроизолације мокрог чвора, преко 
бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним 
материјалом Изолит ПОЛИФЛЕX. Бетонску 
подлогу припремити, да будечиста одмашћена и 
без пукотина. Масу за премазивање припремити 
мешањем течне и прашкасте компоненте, и 
уградити у року од 20-30 минута. Четком нанети 
први слој и утиснути мрежицу. После сушења, 6-8 
часова, нанети други слој и утиснути другу 
мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 
часова. Хидроизолацију повити уза зидове 10 цм. 
Изолит ПОЛИФЛЕX је отпоран на УВ зраке, 
високе и ниске температуре. Испитати 
хидроизолацију на водонепропусност. Обрачун по 
м2 изведене хидроизолације. м2 25,00 

  

  

1.8.
2 

Израда хидроизолације зидова  подрума код улаза 
и степеништа. Изолацију радити преко потпуно 
суве и чисте подлоге.  
Хидроизолацију извести од следећих слојева:          
- хладан премаз битулитом                                         - 
врућ премаз битуменом                                           - 
Кондор 3, залепљен за подлогу                                                
- врућ премаз битуменом                                               
- Гралбит И  -1/10, смакнут 50 цм и залепљен за                 
претходни слој.                                                            - 
врућ премаз битуменом.                                 
Обрачун по м2 изведене хидроизолације. м2 40,00 

  

  

1.8.
3 

Набавка материјала и постављање термичке 
изолације пода (испод цементне кошуљице),  
екструдирани полистирен  80 мм. Плоче  
поставити,  по пројекту и упутству произвиђача. У 
цену урачунати и обострано облагање фолијом. 
Обрачун по м2 изведене изолације. м2 370,00 
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1.8.
4 

Постављање слоја паропропусне фолије преко 
подашчаног крова, преклоп 15-20 цм.                       
Обрачун по м2 . м2 500,00 

  
  

1.8.
5 

Набавка материјала и постављање екструдираног 
полистирена  50 мм. да поседује минималну 
притисну чврстоћу од 300 кПа (30 т/м2), 
стишљивост за 10%,специфичне густине од 
30кг/м3 Пп  класа "Е", сходно европској норми ЕН 
13501-1.( дистанцер између постојеће и нове 
таванице) обострано обложеног фолијом. У цену 
урачунати и обострано облагање фолијом. 
Обрачун по м2 изведене изолације. м2 370,00 

  

  

 Укупно изолатерски радови:     

   
1.9
. 

                                      Сувомонтажни радови: 
   

  
 

    
  

Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата намењеног овој врсти радова.                                                

Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  
квалитета  односно  да поседују атесте.                                                                                                                    
Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији 
и овереним извођачким детаљима.                                                   
Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а 
уз обавезну сагласност инвеститора. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на сагласност 
пројектанту. 
За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако  ипак и дође  до  оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                        

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова 
обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне  и  
вертикалне  преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно 
извођење радова.       
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Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне 
преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишċење и остале 
активности неопходне за квалитетно извођење ових радова.                                                                                                                                                          
Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.        

 

1.9.
1 

Облагање плафона гипс картонским плочама 
д=12,5 мм,са израдом челичне потконструкције 
Конструкцију израдити од носивих и монтажних 
поцинкованих профила  директно причвршћених за 
носиви плафон (древне тавањаче) и обложити гипс 
картонским плочама, по пројекту и упутству 
произвођача. Поставити камену вуну дебљине 120 
мм.  Плоче камене минералне вуне, произведене у 
складу са стандардом ЕН 13162, типа Кнауф 
Инсулатион, ФКД-С Тхермал или одговарајуће, 
минималне топлотне проводљивости λ=0.035 
Њ/мК,  класе горивости А1, класе дозвољеног 
одступања дебљине мин Т5, декларисане притисне 
чврстоће при 10%-тном сабијању 30кПа, 
деламинације 10кПа, дебљине према прорачуну у 
Елаборату енергетске ефикасности .Саставе 
обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству 
пројектанта. У цену улази камена вуна као и радна 
скела. Обраун по м2 постављене површине. м2 300,00 

  

  

1.9.
2 

Облагање плафона влагоотпорним гипс 
картонским плочама д=12,5 мм,са израдом челичне 
потконструкције. Конструкцију израдити од 
носивих и монтажних поцинкованих профила  
директно причвршћених за носиви плафон (древне 
тавањаче) и обложити гипс картонским плочама, 
по пројекту и упутству произвођача. Поставити 
камену вуну дебљине 120 мм. Плоче камене м2 70,00 
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минералне вуне, произведене у складу са 
стандардом ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион, 
ФКД-С Тхермал или одговарајуће, минималне 
топлотне проводљивости λ=0.035 Њ/мК,  класе 
горивости А1, класе дозвољеног одступања 
дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће 
при 10%-тном сабијању 30кПа, деламинације 
10кПа, дебљине према прорачуну  у Елабоарту 
енергетске ефикасносрти. Саставе обрадити глет 
масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. 
У цену улази камена вуна као и радна скела Обраун 
по м2 постављене површине.    

 Укупно сувомонтажни радови: 
   

 

   

1.1
0 

                                          Грађевинска столарија: 
   

  
 

    
  

Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену  савременог  
алата и механизације намењене овој врст радова.                                  

Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседују атесте.                                             

Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе 
пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, 
техничкој документацији и овереним  радионичким детаљима.  
Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са осталим  
материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички  детаљи.                  

Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести 
спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, 
као и могућност закључавања.                 

За сво време извођења, односно  предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како  
неби  дошло  до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз 
сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.  
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Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду и уградњу комплетне позиције  радова са комплетним  застакљивањем (набавку основног, 
везног и заштитног  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све  
хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и 
унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су 
неопходне за квалитетно извођење радова).   
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
вазећих прописа у грађевинарству из ове области.                                    
НАПОМЕНА:                                                    
Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места. 

Звођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави главном 
пројектанту на увид и сагласност.            

 

1.1
0.1 

Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ 
профила, према постојећој столарији (мере узети на 
објекту на лицу места). Прозор израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 
системом профила, са ојачаним челичним 
нердјајућим профилима, према шеми отвора. 
Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумон вулказинизованом на угловима. Оков 
стандардни  (са окретним и окретно нагибним 
механизмом). Застакљен изолирајућим термопан 
стаклом д=4+16+4 мм. У цену урачунати под 
прозорске даске сполја и унутра. Отварање према 
шеми.Тон према избору пројектанта. 
За квалитет и карактеристике  уградјених делова 
обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. 
Проводљивост ПВЦ профилаје неопходно да буде 
1.1 W/m2K или мање, а стакла 1.3 W/m2K или 
мање. 
Донети готову столарију на градилиште и     

  

  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 87 од 278 

извршити монтажу уз примену стандардне опреме, 
алата и механизације. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.  

  Ознака  1. дим.  1.70/1.95 цм. ком 1,00     
  Ознака  2. дим.  1.15/1.95 цм. ком 4,00     
  Ознака  3. дим.  1.50/1.95 цм. ком 10,00     
  Ознака  4. дим. 1.00/1,95 цм. ком 4,00     
  Ознака  5. дим. 1.00/0.40 цм. ком 2,00     
  Ознака  6. дим. 1.00/0.70 цм. ком 4,00     
  Ознака  7. дим. 1.55/1.95 цм. ком 2,00     
  Ознака  8. дим. 1.40/3.00 цм.  улазна врата ком 1,00     
  Ознака  9. дим. 1.40/2.75 цм.  улазна врата ком 1,00     
  Ознака15. дим. 1.00/2.10 цм.  улазна врата ком 2,00     

1.1
0.2 

Израда превоз и монтажа унутрашњих врата од  
алуминијумских профила, према постојећој 
столарији (мере узети на објекту на лицу 
места).Конструкцију врата извести од 
анодизираних алуминијумских профила, са 
вишекоморним системом профила и прекинутим 
термо мостом од ушнираних и уштипаних 
полиамидних трака, измедју спољних и 
унутрашњих металних делова. Све мекане наслоне 
у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Врата 
застаклити термо изолационим (врата по потреби 
застаклити флот стаклом д=4+16+4 мм). Испуна 
крила врата је алуминијумски панел. Врата 
анкеровати за конструктине зидове и надвратник. 
Отварање врата према шеми столарије. Врата 
опремити бравом са цилиндром и три кључа.     

  

  

  Материјалаи за израду врат треба да задовољавају 
све прописане стандарде квалитета и постојаности 
(против пожарне услове, отпорне на удар, хемијска 
срдества, термичкеи звучне изолационе     
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стандарде...). За квалитет и карактеристике  
уградјених делова обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима, 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.   

  Ознака   10. дим  1.20/2.30 цм. ком 6,00     
  Ознака   11. дим  1.00/2.30 цм. ком 5,00     
  Ознака   12. дим. 1.30/2.30 цм. ком 5,00     
  Ознака   13. дим  0.70/2.10 цм. ком 7,00     
  Ознака   14. дим  2.15/2.56 цм. ком 1,00     

1.1
0.3 

Израда и постављање излаза на таван димензија 
80x80 цм. Излаз - капак  израдити од првокласне и 
суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. 
Капак опремити потребним оковом. Капак пре 
уградње заштитити безбојним премазом за 
импрегнацију.Обрачун по комаду капка. ком 1,00 

  

  

 Укупно грађевинска столарија: 
  

  
 

   
1.1
1 

                                            Керамичарски радови: 
   

  

     
  

Све керамичарске  радове  извести са одговарајуцом  стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                             

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.  

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  важецим прописима, стандардима и техничкој 
документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом Боју и начин 
полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре 
полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора  бити, чиста, чврста, равна, са 
правилним и оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. 
Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке.   
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Код  температура  нижих или виших од прописаних, уколико  се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји 
потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.                                                 

За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом трошку, 
уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                          
Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.              

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавка  основног, везног и материјала  за  заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  
радну  скелу, уградњу  дилатационих  трака, чишћење и остале  активности које су неопходне за 
квалитетно извођење ових радова).  Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције 
радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.        

 

1.1
1.1 

Облагање подова подним неклизајућим 
керамичким плочицама прве класе димензија 30x30 
(30x60) или слично, дебљина плочице 8.3 мм. 
произвођач. Слога и тона по избору инвеститора и 
надзорног органа. Плочице постављати на лепак. 
Под урадити у паду 0,5% према постојећим 
сливницима. Спој са вертикалном површином 
обрадити силиконом. Обрачун по м2 постављених 
плочица са свим потребним радом и материјалом. м2 60,00 

  

  

1.1
1.2 

Обложити зидове санитарних просторија 
керамичким плочицама I класе димензија 30x30 
(30x60) или слично, произвођача и тона по избору 
инвеститора и надзорног органа. У просторијама 
висина облагања је до плафона, односно до висине 
3.00 цм. Обрачун по м2 стварно изведених радова, 
рачунајући сав потребан рад и материјал. м2 190,00 

  

  

 Укупно керамичарски радови: 
   

 

   
1.1
2 

Подополагачки радови: 
 

1.1 Унутар објекта у ходницима, као и у свим         
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2.1 просторијама осим у санитарним, након скинуте 
постојеће подлоге извршити постављање 
епоксидног индустријског пода.  Под се пре ливења 
мора обрадити техником сачмарења, фрезања и 
брушења да се отклоне све прљавштине, сво 
цементно млеко и да се осигура оптимална 
повезаност и приоњивост подног система (мин 1,5 
Н/мм2). Подни систем мора бити без растварача, 
мора имати сопствени учвршћивач и природни 
кварцни песак различите гранулације. Подни 
систем треба бити сачињен од прајмера, 
регулирајућег базног слоја по којем је распоређен 
кварцни песак одређене гранулације и завршног 
епоксидног слоја убоји. Подни систем је дебљине 3 
мм. Чврстоће на притисак >80 Н/мм2 ( ЕН 13892-
2). Чврстоће на савијање >10 Н/мм2 ( ЕН 13892-2) 
Отпорност на хабање  усклађено са БС 8204 АР1 

 Под мора имати високу отпорност на хабање, 
хемијски добро отпоран на различита оптерећења, 
без фуга, мора да задовољава све међународне 
стандарде у погледу хигијене и безбедности, 
између осталих и ГМП, мора бити лак за негу и 
одржавање. Уза зидове извести холкел-соклу  
висине 8 цм од истог материјала као и под. 
Обрачун по м2 изведене површине  м2 310,00 

  

  

 Укупно подополагачки радови: 

   
 

   

1.1
3  Браварски радови:         

 
    

  
Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну 
примену  савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                    
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Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради 
радионичке детаље  и исте поднесе Инвеститору на оверу. Важеће атесте морају да поседују и 
мајстори вариоци за одређене врсте радова  

Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и радионичким 
детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. 
Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова страних примеса.  Контролу  
варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције 
извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати 
два пута бојом за челик.          

За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по 
потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и 
остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).           

Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како 
оне на самој конструкцији тако и оне које се уграђјују у бетон.                   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

 

1.1
3.1 

Израда нових надстрешница изнад улаза у подрум.  
Надстрешнице извести од металних кутијастрих 
профила, покривач Лексан д=16 мм. Спојеве и 
варове идеално израдити, очистити и обрусити. На 
металну конструкцију, нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим бојити два пута бојом за ком 2,00 
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метал. У цену урачунати све пратеће радове.                                        
Обрачун од комада надстрешнице. 

1.1
3.2 

Израда нових надстрешница изнад улаза у школу. 
Димензија 1.00/3.00 м'. Надстрешнице извести од 
металних  профила, покривач Лексан д=16 мм. 
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и 
обрусити. На металну конструкцију, нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал. У цену урачунати све пратеће 
радове. Обрачун од комада надстрешнице. ком 1,00 

  

  

1.1
3.3 

Израда нових надстрешница изнад улаза (према 
игралишту) у школу. Димензија 1.00/2.30 м'. 
Надстрешнице извести од металних  профила, 
покривач Лексан д=16 мм. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и обрусити. На 
металну конструкцију, нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. У цену урачунати све пратеће радове. 
Обрачун од комада надстрешнице. ком 1,00 

  

  

1.1
3.4 

Израда ограде-рукохвата рампе. Ограду извести од 
металних цевастих профила Ø 40 мм.  Цеви-
рукохвате поставити на висинама 70 и 90 цм. са 
препустом  у односу на наступну раван 30 цм. . 
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и 
обрусити. На металну конструкцију, нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал. У цену урачунати све пратеће 
радове. Обрачун од килограма. кг 76,00 

  

  

1.1
3.5 

Израда нових надстрешница изнад улаза (према 
игралишту) у школу. Надстрешнице извести од 
металних  профила, покривач Лексан д=16 мм. 
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и 
обрусити. На металну конструкцију, нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал. У цену урачунати све пратеће 
радове. Обрачун од килограма. ком 2,00 
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 Укупно браварски радови: 
   

 

   
1.1
4 

                                                 Лимарски радови:      
 

    
  

Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог 
алата и механизације намењене овој врсти радова.                                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног 
квалитета односно да поседују атесте.  

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну 
примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу лима мора 
имати одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  бити  заштићен 
(поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом. Изведени 
радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан 
геометријски облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да служе пројектованој 
намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти 
се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са 
лимом морају бити од истородног материјала.   

За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, 
уз сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                            
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну 
скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).         

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.         

 

1.1
4.1 

Опшивање димњака пластифицираним лимом, 
развијене ширине (РШ) 66 цм,дебљине 0,60 мм. 
Лим уза зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб м1 27,00 
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лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање 
димњака извести по всжећим стандардима за ту 
врсту радова.Обрачун по м' спољне ивице димњака 

1.1
4.2 

Опшивање увале, иксне, пластифицираним лимом, 
развијене ширине (РШ) 66 цм, дебљине 0,60 мм. 
Опшивање димњака извести по важећим 
стандардима за ту врсту радова. У Испод лима 
поставити слој изолим траке, који улази у цену 
опшивања.Обрачун по м' увале м1 18,00 

  

  

1.1
4.3 

Израда и монтажа лежећих  олука од 
поцинкованим пластифицираним лимом, развијене 
ширине (РШ) до 150  цм,(заједно са опшивом 
венца), дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, 
једноредно са максималним размаком 3цм и 
летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих 
олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм 
инитовати са предње стране олука нитнама Ø4 мм, 
на размаку до 80 цм.Обрачун по м' висећег олука. м1 119,00 

  

  

1.1
4.4 

Израда и монтажа снегобрана од поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 0,55 мм у боји 
кровног покривача. Држачи су флаховима 
анкеровани за подлогу. 
Обрачун по м' постављених снегобрана.       м1 119,00 

  

  

1.1
4.5 

Израда и монтажа вертикалних олучних цеви 
поцинкованим пластифицираним лимом , развијене 
ширине (РШ) 50 цм, пресека 10x15 цм, дебљине 
лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе 
један у други минимум 50 мм и да се залетују 
калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са 
држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко 
обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 
бити удаљене од зида минимум 20 мм 
Обрачун по м' олука. м1 38,00 

  

  

 Укупно лимарски радови: 
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1.1
5                              Молерско фарбарски радови:      

 
    

  
Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну 
примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                  

Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета, 
односно да поседују атесте.                                                      

Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  
документацији.   

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу 
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни 
премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема 
извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су 
према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  
којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су 
недопустива.  

Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за 
заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. 
Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.    

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова извођач ће о 
свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом 
извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од оштећења.     
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Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала за 
глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере 
заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности 
које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                               
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важечих прописа у грађевинарству из ове области.      

 

1.1
5.1 

Заштита свих  површина  пре молерско-фарбарских  
радова фолијом и молерским тракама. Обрачун по 
м2 . м2 400,00 

  
  

1.1
5.2 

Скидање  старе фарбе,стругање и  шмирглање са 
зидова. Утовар шута и одвоз на градилишну 
депонију. Обрачун по м2 . м2 1.100,00 

  
  

1.1
5.3 

Чишћење и санирање ситних  пукотина у зиду  
молерском  испуном.Обрачун по м2 . м2 200,00     

1.1
5.4 

Чишћење и санирање крупних   пукотина у зиду   
бандаж траком и молерском испуном. Обрачун по 
м2 . м2 100,00 

  
  

1.1
5.5 

Лечење флека на зидовима бојама на бази акрилата 
уз претходно чишћење и наношење молерске 
подлоге на површину која се третира. Обрачун по 
м2 . м2 80,00 

  
  

1.1
5.6 

Обрада  зидних површина Репанолом. После 
зидарског  санирања ситних и крупних пукотина. 
Извршити обраду истих површина Репанолом све 
до споја са површинама на којима је постојећи 
малтер у добром стању.     Обрачун од м2 све 
комплет према горњем опису.                                                              
Напомена: груба процена површина.  м2 300,00 

  

  

1.1
5.7 

Бојење дисперзивном перивом енергетски 
штедљивом акрилном бојом која рефлектује 
топлоту класа емисије мин. А+, зидова и плафона. 
Изгипсати мања оштећења, изглетовати, м2 1.470,00 
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импрегнирати површине тоном, исправљање 
емулзивним китом и бојење полудисперзивном 
бојом два пута. Обојене површине морају бити 
уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. 

1.1
5.8 

Чишћење слојева старе боје са равних површина 
фасаде и вучених профила. Пажљиво очистити 
старе слојеве боје са равних делова фасаде и 
вучених  профила (венаца, шамбрана, самарица и 
др.), за поновно бојењефасаде. 
Чишћење извршити механичким и хемијским 
путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не 
оштете подлога и вучени профили. Обрачунпо м2 
очишћене површине, ортогоналне пројекције. м2 320,00 

  

  

1.1
5.9 

Бојење фасаде акрилно менергетски штедљивом 
фасадном бојом,са системом дуплих хибридних 
мeбрана које имају улогу у исушивању влаге из 
зида,типа MIG – EnergySaving Paint или 
одговарајуће, високо отпорном на топлотно 
зрачење, према стандарду 
DIN EN ISO 11507 min 1000 сати, 
ph вредности min 8.0  
и степеном рефлексије min 80%,  
За наведене карактеристике доставити атесте. 
Ценом позиције је обухваћена набавка материјала, 
са поправком оштећених делова постојеће зидне 
облоге, узнаношење одговарајуће подлог по 
упутству произвођача боје. Тон светао по избору 
пројектанта. Бојење вршити у два премаза.  
Отвори до 3м² се не одбијају. 
Обрачунпо м² обојене површине фасаде м2 720,00 

  

  

 Укупно молерско-фарбарски радови: 
   

 

   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ-ОБЈЕКАТ ОСНОВНА ШКОЛА 

 
1.1 Радови на припреми и рушењу       
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1.2 Земљани радови       
1.3 Зидарски радови       
1.4 Армирано бетонски радови       
1.5 Армирачки радови       
1.6 Тесарски радови       
1.7 Кровопокривачки радови       
1.8 Изолатерски  радови       
1.9 Сувомонтажни радови       

1.10 Грађевинска столарија       
1.11 Керамички радови       
1.12 Подополагачки радови       
1.13 Браварски радови       
1.14 Лимарски радови       
1.15 Молерско-фарбарски радови       

 У К У П Н О  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ-ОБЈЕКАТ ОСНОВНА ШКОЛА 
 

 
     
2         ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ-

ОБЈЕКАТ СПОРТСКА САЛА 
Напомена :Јединичном ценом за хаваријске 
интервенције обухватити излазак на 
објекат,преглед и детекцију квара 

   
  

 
    

  
Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, 
важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству Инвеститора. Јединичном 
ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да 
она у погодбеном предрачуну буде коначна. 
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Материјал: 
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно 
са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство 
које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на 
градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама. 

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени 
трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и 
за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити 
адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. 
Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити 
најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога 
примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната 
и инвеститора. 

Рад:Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције 
предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад 
око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција 
радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). 

Помоћне конструкције:  
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле 
морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната 
демонтажа и одношење скеле са градилишта. 
 Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не 
наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: 
израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. 
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Остали трошкови и дажбине: 
Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као 
предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну 
заштиту радника, заштиту на објекту и за околину  
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  
отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; 
- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за 
градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење 
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; 

 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 
јединачне цене за сваки рад. 
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку 
предрачуна. 
Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних 
радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, 
материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. 
Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви 
додатни трошкови. 

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна 
штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За 
инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених 
организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на 
терет извођача радова. 

Мере и обрачун: 
Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих 
просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у 
грађевинарству. 

 

2.1   
Радови на припреми и рушењу:  
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2.1.
1 

Монтажа и демонтажа металне фасадне (радне или 
заштитне) скеле, у свему по важећим прописима и 
мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 
стабилна,по потреби анкерована за објекат и 
прописно уземљена. На сваких 2,00м висине 
поставити радне платформе од фосни.  Користи се 
за све време трајања радова.                   
Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 
скеле. м2 300,00 

  

  

2.1.
2 

Чишћење и прање градилишта по завршетку свих 
радова. Извршити детаљно чишћење целог 
градилишта, прање свих стаклених површина, 
чишћење и фино прање свих унутрашњих простора 
и спољних површина. 
Обрачун по м2 пода. м2 345,00 

  

  

2.1.
3 

Демонтажа кровног покривача бибер цреп. 
Скинути цреп на безбедан начин. Употребљив цреп 
очистити и сложити на депонији на градилишту и 
записнички предати надзорном органу. Настали 
шут прикупити, изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције. м2 225,00 

  

  

2.1.
4 

Демонтажа кровне конструкције.Демонтирати 
комплетну кровну конструкцију са објекта. 
Употребљие елементе кровне конструкције 
очистити и сложити на депонији на градилишту и 
записнички предати надзорном органу. Настали 
шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције. м2 225,00 

  

  

2.1.
5 

Демонтажа плафонске конструкције. Демонтирати 
комплетну плафонску конструкцију (плафон сале). 
Употребљиве елементе плафонске конструкције 
очистити и сложити на депонији на градилишту и 
записнички предати надзорном органу. Настали 
шут прикупити, изнети,утоварити на камион и м2 85,00 
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одвести на градску депонију. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције. 

2.1
6 

Рушење степенишног крака са степеницима, код 
улаза на плато и степеништа за подрум. Рушење 
степенишног крака извести пажљиво. У цену улази 
и помоћна скела, сечење арматуре итд. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести 
на градскудепонију.Обрачун по м3 крака 
степеништа. м³ 3,00 

  

  

2.1
7 

Пробијанје отвора у зиду од пуне опеке д=30 цм.  
Рушење парапета ради формирања новог улаза. 
Радове извести стручно и са стручном радном 
снагом. Отвор обезбедити до израда арм. бет. 
ојачања.У цену урачунати одношење шута на 
градилишну депонију.  Обрачун м³. м³ 0,70 

  

  

2.1.
8 

Демонтажа зидне облоге дрвена ламперија заједно 
са подконструкцијом, у учионицама и осталим 
просторијама.   Употребљив материјал очистити и 
сложити на депонији на градилишту и записнички 
предати надзорном органу. Настали шут 
прикупити, изнети,утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Обрачун по м² демонтиране 
површине. м² 20,00 

  

  

2.1.
9 

Демонтажа завршног пода, подна облога Леминат, 
заједно са пвц подлогом.Подлогу очистити од свих 
неравнина и нечистоћа.  Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести  на градску  
депонију. 
Обрачун по м2 пода м2 160,00 

  

  

2.1.
10 

Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са 
дрвеним или металним штоком, површине од 2 до 
5 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Обрачун по 
комаду врата.     

  

  

  Ознака  23. дим  1.30/2.15 цм. ком 1,00     
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  Ознака  24. дим  1.00/2.15 цм. ком 4,00     
  Ознака  20. дим  1.30/2.15 цм.  улазна врата ком 2,00     
  Ознака 19. дим   1.40/2.50 цм.  улазна врата ком 1,00     

    ком 8,00     
2.1.
11 

Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са 
дрвеним или металним штоком, површине до 2 м2. 
Демонтирана врата склопити, утоварити на камион 
и одвести наградску депонију. Обрачун по комаду 
врата.     

  

  

  Ознака   18. дим  0.70/2.15 цм.   1,00     
  Ознака   18. дим  0.80/2.00 цм.   1,00     
    ком 2,00     

2.1.
12 

Демонтажа дрвених прозора  до 2 м2 . Демонтиране 
прозоре  склопити, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Обрачун по комаду прозора.     

  
  

  Ознака 16. дим 0.70/0.50 цм. ком 2,00     
  Ознака 17. дим 2.00/0.50 цм. ком 2,00     

    ком 4,00     
2.1.
13 

Демонтажа дрвених прозора  од 2 до 5 м2. 
Демонтиране прозоре  склопити, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Обрачун по 
комаду прозора.     

  
  

  Ознака 21. дим 1.50/1.70 цм. ком 1,00     
  Ознака 22. дим 3.00/1.70 цм. ком 3,00     

      4,00     
2.1.
14 

Oбијање продужног или кречног малтера са 
фасадних зидова. Извођач и Инвеститор 
записнички констатују површине које се морају 
обити пре почетка извођења радова. Обити малтер 
и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним четкама и 
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску м2 40,00 
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депонију. Процењено око 15% од укупне површине 
фасаде. Обрачун по м2 обијене површине, отвори 
се одбијају. 

2.1.
15 

Oбијање продужног или кречног малтера са 
унутрашњих зидова. Извођач и Инвеститор 
записнички констатују површине које се морају 
обити пре почетка извођења радова. Обити малтер 
и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним четкама и 
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Процењено око 15% од укупне површине 
фасаде. Обрачун по м2 обијене површине, отвори 
се одбијају. м2 55,00 

  

  

2.1.
16 

Демонтажа лежећих олука, олучних вертикала, и 
других елемената. Лимарију демонтирати, 
упаковати, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију . Обрачун по м1 лимарије м1 120,00 

  
  

2.1.
17 

Скидање блатног малтера (земља са каратавана) 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м² очишћене таванице. м2 170,00 

  
  

2.1.
18 

Демонтажа надстрешница испред  улаза у подрум. 
Надстрешнице демонтирати, упаковати, утоварити 
на камион и одвести на градску депонију.  Обрачун 
од комада надстрешнице. ком. 1,00 

  
  

2.1.
19 

Радови приликом рушења, измештања инсталација, 
водовода и канализације, електроинсталација и 
осталих инсталација. 
Обрачун паушално.   ком. 1,00 

  
  

2.1.
20 

Рушење пода платоа испред сале . Рушење пода 
платоа  извести пажљиво. У цену улази сечење 
арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на градску депонију.Обрачун 
по м2 крака степеништа. м2 80,00 
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 Укупно радови на припреми и рушењу:    
 

   
2.2                                                   Земљани радови:       

 
    

  
Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене 
механизације намењене овој врсти радова. 
Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да у 
свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције 
радова су разврстане према категорији земљишта. 

Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. 
Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном МБ 
10. 
Ако се радови изводе у неповољним временским  условима, извођач мора предузети комплетне мере 
заштите свих  земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год  постоји  потреба за истим. 
Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена радова 
обухвата  израду  комплетне позиције  радова (набавку  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, 
уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  
радну  скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за сво време 
истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. 

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области. 

 

2.2.
1 

Ручни ископ земље III категорије, за темеље рампе. 
Ископ извести према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископ обезбедити од обрушавања. Ископану земљу 
превести и депоновати на градску депонију.  
Обрачун по м3 ископане земље. м3 1,00 

  

  

2.2.
2 

Ручни ископ земље III категорије за тротоаре око 
објекта, ископ земље плато испред сале ради 
постављања Бехатон плоча, дубине до 20 цм. Бочне 
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. м2 160,00 
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Ископану земљу превести и депоновати на градску 
депонију.  Обрачун по м2 очишћеног терена. 

2.2.
3 

Одвоз земље на депонију до 15 км. У цену 
урачунати утовар и разастирање земље на 
депонији. Обрачун од м3 самоникле земље све 
комплет према горњем опису.  м3 33,00 

  
  

2.2.
4 

Набавка, транспорт, разастирање и набијање слоја 
шљунка дебљине 10 цм испод  тротоара Обрачун 
од м2 све комплет према горњем опису.  м2 200,00 

  
  

2.2.
5 

Набавка, транспорт, разастирање и машинско 
набијање слоја млевеног камена д = 20 цм испод  
пода од бехатон плоча. Обрачун од м2 све комплет 
према горњем опису.  м2 80,00 

  
  

 Укупно земљани радови:     

   
2.3                                                        Зидарски радови:       

 
    

  
Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. 
Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета. 
Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему 
одговарају условима техничке документације. 

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене 
површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво 
наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код 
сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и 
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне 
за квалитетно извођење радова. 

 

2.3.
1 

Обрада ортвора-шпалетни после монтаже врата и 
прозора стиродуром на лепак, завршна обрада   
продужним малтером размере 1:3. Површине 
морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са 
постојећим површинама мора бити неприметан. У м' 120,00 
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цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1. 
2.3.

2 
Санација напрслина у фасадном зиду. Пре санације 
напрслина, обити подклобучени и оштећени 
малтер, опрати водом, испрскати цементним 
млеком. На влажну зидну површину нанети слој 
малтера, справљеног са просејаним шљунком, 
"јединицом". На просушени први слој нанети 
други, справљен са ситним песком и фино 
гаиспердашити уз квашење. Површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, састави не смеју бити 
видљиви. Површине морају бити равне и без 
прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама 
мора бити неприметан. У цену улази и помоћна 
скела.  
Обрачун по м1. м' 10,00 

  

  

2.3.
3 

Санација  фасадног зида на местима где је обијен 
оштећени малтер. Пре санације површине, опрати 
водом, испрскати цементним млеком. На влажну 
зидну површину нанети слој малтера, справљеног 
са просејаним шљунком, "јединицом". На 
просушени први слој нанети други, справљен са 
ситним песком и фино гаиспердашити уз квашење. 
Површине морају бити равне, без прелома и таласа, 
састави не смеју бити видљиви. Површине морају 
бити равне и без прегиба и таласа. Спој са 
постојећим површинама мора бити неприметан. У 
цену улази и помоћна скела.  
Обрачун по м2. м² 55,00 

  

  

2.3.
4 

Малтерисање зидова  у подрум продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површинео чистити и испрскати млеком. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој 
справити са ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских м² 48,00 
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материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. 

2.3.
5 

Малтерисање зидова улаза у подрум продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површинео чистити и испрскати млеком. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој 
справити са ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. м² 18,00 

  

  

2.3.
6 

Малтерисање фасадних зидних површина 
(површине гдеје обијен малтер)  продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површинео очистити и испрскати млеком. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера. Други слој справити са 
ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и м² 40,00 
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"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. 

2.3.
7 

Малтерисање унутрашњих зидних површина, 
(површине гдеје обијен малтер)  продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површинео очистити и испрскати млеком. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера. Други слој справити са 
ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. м² 55,00 

  

  

2.3.
8 

Малтерисање зазиданих отвора (врата и прозора). 
Преко подлоге набацити цементни шприц. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка, "јединице". Подлогу 
поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. 
Други слој справити са ситним чистим песком, без 
примеса муља иорганских материја и нанети преко 
првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање 
малим пердашкама.Површине морају бити равне, 
без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и"прегоревања". У цену улази и 
помоћна скела.Обрачун по м2 плафона м² 5,00 

  

  

2.3.
9 

Израда термоизоловане фасаде са  завршном 
обрадом цементним малтером д=2 цм.Плоче 
камене минералне вуне, произведене у складу са 
стандардом ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион, 
ФКД-С Тхермал или одговарајуће, минималне 
топлотне проводљивости λ=0.035 Њ/мК,  класе м² 250,00 
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горивости А1, класе дозвољеног одступања 
дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће 
при 10%-тном сабијању 30кПа, деламинације 
10кПа, дебљине према прорачуну елабоарту 
енергетске ефикасносрти. Плоче камене вуне 
залепити  лепком за подлогу и нивелисати. 
Уградити пластичне котве, анкере, 5-6 ком/м2 као 
и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и 
ивица фасаде. Преко постављених плоча извршити 
малтерисање у цементном малтеру 1:3 у два слоја. 
Након обраде фасаду штитити  од утицаја 
атмосферилија. У цену урачуанта и камена вуна. 
д=8 цм. са пратећим материјалом. Отвори 
одбијени. Обрачун по м2 обрађене фасаде.                                         
Напомен: Задржати постојећу декоративну 
пластику на фасади, пре почетка израде фасаде 
узети отиске и шаблоне постојеће декоративне 
пластике.  

2.3.
10 

Санација  подрумских зидних и плафонских 
површина на местима где је обијен оштећени 
малтер. Пре санације површине, опрати водом, 
испрскати цементним млеком. На влажну зидну 
површину нанети слој малтера, справљеног са 
просејаним шљунком, "јединицом". На просушени 
први слој нанети други, справљен са ситним 
песком и фино испердашити уз квашење. 
Површине морају бити равне, без прелома и таласа.  
Спој са постојећим површинама мора бити 
неприметан. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м2. м² 30,00 

  

  

2.3.
11 

Обрада око отвора за улаз у подрум (на местима 
где су зидови код улазних варата оштећени). 
Оштећења санитари пуном опеком и малтерисати у 
продужном малтеру. Обрачун од комада ком. 1,00 

  
  

2.3.
12 

Ситни зидарски радови; поправке на објекту после 
замене столарије, лимарских радова и остали ком. 1,00     
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грађевински радови обухваћени пројектом. 
Обрачун паушално. 

2.3
13 

Поправка димњака и димњачких капа ван крова, са 
малтерисањем димњака продужним малтером. 
Обрачун од комада. ком. 3,00 

  
  

 Укупно зидарски радови:     

   
2.4  Армирано бетонски радови:      

 
    

  
Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену саверемене 
механизације намењене овој врсти радова. 

Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и 
важећих прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове 
може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са 
уградњом  бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме 
слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у 
слојевима не већим од 50цм. 

По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, 
а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети мере 
заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите 
нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако предузете мере 
заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 

Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса. 
Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико 
ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити 
цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка. 

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају 
бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном 
елементу нису дозвољени. 
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Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског 
облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. 
Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. 

Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану 
уградњу бетона. 
Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, 
односно мора бити у складу са важећим прописима. 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, 
спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, 
неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно 
извођење радова. 

НАПОМЕНА: 
Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је то 
предвиђено пројектом и детаљима. 

 

2.4.
1 

Израда  армирано бетонских зидова-сокле рампе. 
МБ 30. Израдити оплату зидова и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
справити и уградити и неговати по прописима. У 
цену улазе и оплата, подупирачи и арматура. 
Обрачун по м3 бетона м3 3,00 

  

  

2.4.
2 

Израда подне плоче рампе, дебљине 10 цм, марке 
МБ 36. плочу извесасти на подлози од шљунка. 
Код израде плоче рампе , на ивицама извести 
одбојнике, од арм. бетона према пројекту. Горњу 
површину бетонске подлоге изравнати,а бетон 
неговати. Обрачун по м2 подлоге. м2 7,00 

  

  

2.4.
3 

Израда подне плоче  у подруму, дебљине 10 цм, 
марке МБ 30. плочу извесасти на подлози од 
шљунка. Горњу површину бетонске подлоге 
изравнати,а бетон неговати. Обрачун по м2 
подлоге. м2 14,00 

  

  

2.4.
4 

Израда армирано бетонских косих плоча и 
степеника степеништа за подрум марке МБ 30. м3 2,00     
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Израдити оплату степеника и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
тампон шљунка 10 цм., оплата, подупирачи, 
арматура и помоћна скела.Обрачун по м3 бетона 

2.4.
5 

Израда армирано бетонске плоче преко постојеће 
дрвене таванице марке МБ 30. Израдити оплату, 
армирати по пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, 
арматура и помоћна скела. Обрачун по м2 бетона м2 90,00 

  

  

2.4.
6 

Израда армирано бетонске косе и равне плоче 
плафона сале. марке МБ 30. Израдити оплату, 
армирати по пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, 
арматура и помоћна скела. Обрачун по м2 бетона м2 80,00 

  

  

2.4.
7 

Израда армирано бетонских серклажа марке МБ 30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту,детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, арматура и помоћна скела.Обрачун по м3 
серклажа.на скела. Обрачун по м3 бетона м3 6,00 

  

  

2.4.
8 

Израдити рабиц цементну кошуљицу на местима 
предвиђеним пројектом и описом као 
подлогу за епоксидни под, дебљина кошуљице д=6 
- 8 цм у размери 1:3 кошуљицу радити са  
брзосушећим цементом произвођача "Mapei" илои 
слино . Естрих рабицирати арматурном мрежом Q 
84 постављеном обавезно у средини слоја. На 
местима ослањања преградних зидова поставити 
мрежу Q131 у минималној ширини од 1,00 метара. 
Цементни естрих извести потпуно хоризонтално 
без икаквих одступања. У просторијама површина 
већих од 9,0 м2 извести дилатационе разделнице на 
максимуму удаљеном 3,0 м у оба правца.  Обрачун м2 160,00 
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по м2 стварно изведене површине а у цену је 
урачунат сав материјал и рад потребан за извођење 
предметних радова. Обрачун по м2 површине. 

2.4.
9 

Израда АБ тротоара армиран мрежастом 
арматуром д=10. цм. ширине 80 цм. У цену 
урачунати и тампон шљунка д=10 цм. Тротоаре 
радити у ламелама до 2.00 м дужине са 
пердашењем  и падом 1 %од објекта.  Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису.   м2 80,00 

  

  

2.4.
10 

Израда армирано бетонских надвратника, марке 
МБ 20.Израдити оплату и надвратнике армирати по 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, 
подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун 
од м3 све комплет према горњем опису.   м3 0,20 

  

  

2.4.
11 

Израда армирано бетонских степеника степеништа 
за плато марке МБ 30. Израдити оплату степеника 
и армирати по пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улазе и тампон шљунка 10 цм., 
оплата, подупирачи, арматура и помоћна 
скела.Обрачун по м3 бетона м3 1,50 

  

  

 Укупно армирано бетонски радови:     

   
2.5                                               Армирачки радови:      

 
    

  
Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  
савременог  алата и механизације намењеној овој враси радова.                                

Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      

Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, 
нити било какве трагове других материјала.  
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Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  правилан  
облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту 
сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                                

Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.                

Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. 
Јединична  цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног 
материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  хоризонтални 
и вертикални  преноси  до места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  активности које су 
неопходне за квалитетно извођење радова.           

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.       

 

2.5.
1 

Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, 
транспорт, заваривање ( према потреби), 
постављање и везивање арматуре од челика. 
Обрачун од кг све комплет према горњем  
Обрачун по кг арматуре кг 5.200,00 

  

  

 Укупно армирачки радови:     

   
2.6 Тесарски радови: 

 
2.6.

1 
Израда четвороводне кровне конструкције од суве 
јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту 
идетаљима. На местима ослонаца дрвених греда 
поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 
Урадити све прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције крова м2 225,00 

  

  

2.6.
2 

Набавка и постављање дашчане подлоге преко 
кровне конструкције.Даске дебљине 24 мм 
од суве, праве и квалитетне јелове даске, 
оптималне дужине поставити на додир и заковати. 
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције кров. м2 225,00 
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2.6.
3 

Двоструко летвисање крова, кровним летвама 24/48 
мм, у оба правца. Летвисање извести сувим, 
правим и квалитетним, летвама, оптималне   
дужине. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције 
кров. м2 225,00 

  

  

 Укупно тесарски радови:     

   
2.7 Кровопокривачки  радови: 

 
2.7.

1 
Набавка и постављање  црепа. Цреп мора бити 
раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и 
постављање слемена и грбина од слемењака у 
продужном малтеру.Обрачун по м2 хоризонталне 
пројекције кров. м2 225,00 

  

  

   
Укупно кровопокривачки радови:    

 

 
  

2.8 
                                            Изолатерски радови:      
 

    
  

Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                 

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-
односно да поседују атесте.   

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  техничкој  
документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју  
штетно  да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене 
површине морају заузимати правилне геометријске положаје.  

Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. 
Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје 
објективни разлози.                
Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену цену 
радова.        
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За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  
извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 
радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.      

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.    

 

2.8.
1 

Набавка материјала и постављање термичке 
изолације пода (испод цементне кошуљице),  
екструдирани полистирен  80 мм. да поседује 
минималну притисну чврстоћу од 300 кПа (30 
т/м2), стишљивост за 10%,специфичне густине од 
30кг/м3 Пп  класа "Е", сходно европској норми ЕН 
13501-1. Плоче  поставити,  по пројекту и упутству 
произвиђача. У цену урачунати и обострано 
облагање фолијом. Обрачун по м2 изведене 
изолације. м2 170,00 

  

  

2.8.
2 

Постављање слоја паропропусне фолије преко 
подашчаног крова, преклоп 15-20 цм.                       
Обрачун по м2 . м2 300,00 

  
  

2.8.
3 

Набавка материјала и постављање екструдираног 
полистирена  50 мм. да поседује минималну 
притисну чврстоћу од 300 кПа (30 т/м2), 
стишљивост за 10%,специфичне густине од 
30кг/м3 Пп  класа "Е", сходно европској норми ЕН 
13501-1.( дистанцер између постојеће и нове 
таванице) обострано обложеног фолијом. У цену 
урачунати и обострано облагање фолијом. Обрачун 
по м2 изведене изолације. м2 95,00 

  

  

 Укупно изолатерски радови:     
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2.9 
                                        Сувомонтажни радови:      
 

    
  

Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата намењеног овој врсти радова.                                                

Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  
квалитета  односно  да поседују атесте.                                                                                                                    
Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој 
документацији и овереним извођачким детаљима.                                                   

Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из 
пројекта, а уз обавезну сагласност инвеститора. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на 
сагласност пројектанту. 

За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако  ипак и дође  до  оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                        

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова 
обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне  и  
вертикалне  преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за 
квалитетно извођење радова.       

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне 
преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишћење и 
остале активности неопходне за квалитетно извођење ових радова.                                                                                                                                                          
Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.        

 

2.9.
1 

Облагање плафона гипс картонским плочама 
д=12,5 мм,са израдом челичне потконструкције 
Конструкцију израдити од носивих и монтажних м2 90,00 
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поцинкованих профила  директно причвршћених за 
носиви плафон (древне тавањаче) и обложити гипс 
картонским плочама, по пројекту и упутству 
произвођача. Поставити камену вуну дебљине 120 
мм. лоче камене минералне вуне, произведене у 
складу са стандардом ЕН 13162, типа Кнауф 
Инсулатион, ФКД-С Тхермал или одговарајуће, 
минималне топлотне проводљивости λ=0.035 
Њ/мК,  класе горивости А1, класе дозвољеног 
одступања дебљине мин Т5, декларисане притисне 
чврстоће при 10%-тном сабијању 30кПа, 
деламинације 10кПа, дебљине према прорачуну у 
Елаборату енергетске ефикасности . . Саставе 
обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству 
пројектанта. У цену улази камена вуна као и радна 
скела. Обраун по м2 постављене површине. 

2.9.
2 

Поставити камену вуну дебљине 120 мм. Плоче 
камене минералне вуне, произведене у складу са 
стандардом ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион, 
ФКД-С Тхермал или одговарајуће, минималне 
топлотне проводљивости λ=0.035 Њ/мК,  класе 
горивости А1, класе дозвољеног одступања 
дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће 
при 10%-тном сабијању 30кПа, деламинације 
10кПа, дебљине према прорачуну у Елаборату 
енергетске ефикасности . Преко армиранобетонске 
таванице сале (таванском простору) , обострано 
обложену паропропусном фолијом. У цену улази 
камена вуна као и сав пратећи материјал и радна 
скела. Обраун по м2 постављене површине. м2 80,00 

  

  

 Укупно сувомонтажни радови:     

   

2.1
0                                       Грађевинска столарија:      
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Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену  
савременог  алата и механизације намењене овој врст радова.                                  

Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседују атесте.                                             

Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе 
пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, 
техничкој документацији и овереним  радионичким детаљима.  

Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са 
осталим  материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички  детаљи.                  

Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести 
спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, 
као и могућност закључавања.                 

За сво време извођења, односно  предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере 
како  неби  дошло  до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.  

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду и уградњу комплетне позиције  радова са комплетним  застакљивањем (набавку основног, 
везног и заштитног  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све  
хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и 
унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које 
су неопходне за квалитетно извођење радова).   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
вазећих прописа у грађевинарству из ове области.                                    
НАПОМЕНА:                                                    
Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места. 
Звођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави главном 
пројектанту на увид и сагласност.            

 

2.1
0.1 

Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ 
профила, према постојећој столарији (мере узети на         
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објекту на лицу места). Прозор израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 
системом профила, са ојачаним челичним 
нердјајућим профилима, према шеми отвора. 
Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумон вулказинизованом на угловима. Оков 
стандардни  (са окретним и окретно нагибним 
механизмом). Застакљен изолирајућим термопан 
стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми.Тон 
према избору пројектанта. За квалитет и 
карактеристике  уградјених делова обезбедити 
атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. Проводљивост ПВЦ профилаје неопходно 
да буде 1.1 W/m2K или мање, а стакла 1.3 W/m2K 
или мање. 
Донети готову столарију на градилиште и 
извршити монтажу уз примену стандардне опреме, 
алата и механизације. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.  

  Ознака  16. дим  0.50/0.70 цм. ком 2,00     
  Ознака  17. дим  2.00/0.50 цм. ком 2,00     
  Ознака  21. дим  1.50/1.70 цм. ком 1,00     
  Ознака  22. дим. 3.00/1.70 цм. ком 3,00     
  Ознака  19. дим 1.40/2.50 цм.  улазна врата ком 1,00     
  Ознака  20. дим 1.30/2.50 цм.  улазна врата ком 2,00     
  Ознака  25. дим 0.80/2.00 цм.  улазна врата  ком 1,00     

2.1
0.2 

Израда превоз и монтажа унутрашњих врата од  
алуминијумских профила, према постојећој 
столарији (мере узети на објекту на лицу 
места).Конструкцију врата извести од 
анодизираних алуминијумских профила, са 
вишекоморним системом профила и прекинутим     
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термо мостом од ушнираних и уштипаних 
полиамидних трака, измедју спољних и 
унутрашњих металних делова. Све мекане наслоне 
у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Врата 
застаклити термо изолационим (врата по потреби 
застаклити флот стаклом д=4+16+4 мм). Испуна 
крила врата је алуминијумски панел. Врата 
анкеровати за конструктине зидове и надвратник. 
Отварање врата према шеми столарије. Врата 
опремити бравом са цилиндром и три кључа. 
Материјалаи за израду врат треба да задовољавају 
све прописане стандарде квалитета и постојаности 
(против пожарне услове, отпорне на удар, хемијска 
срдества, термичкеи звучне изолационе 
стандарде...). За квалитет и карактеристике  
уградјених делова обезбедити атесте. Остали 
детаљи према радионичким детаљима, одабраног 
производјача и уз договор са надзорним органом. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.   

 Ознака   18. дим  0.70/2.15 цм. ком 1,00     
 Ознака   23. дим. 1.30/2.15 цм. ком 1,00     
 Ознака   14. дим  1.00/2.15 цм. ком 5,00     

2.1
0.3 

Израда и постављање излаза на таван димензија 
80x80 цм. Изхлаз - капак  израдити од првокласне и 
суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. 
Капак опремити потребним оковом. Капак пре 
уградње заштитити безбојним премазом за 
импрегнацију.Обрачун по комаду капка. ком 1,00 

  

  

 Укупно грађевинска столарија:     
 

   
2.1
1 

Подополагачки радови: 
 

2.1
1.1 

Унутар објекта у ходницима, као и у свим 
просторијама осим у санитарним, након скинуте 
постојеће подлоге извршити постављање 

м2 160   
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епоксидног индустријског пода.  Под се пре ливења 
мора обрадити техником сачмарења, фрезања и 
брушења да се отклоне све прљавштине, сво 
цементно млеко и да се осигура оптимална 
повезаност и приоњивост подног система (мин 1,5 
Н/мм2). Подни систем мора бити без растварача, 
мора имати сопствени учвршћивач и природни 
кварцни песак различите гранулације. Подни 
систем треба бити сачињен од прајмера, 
регулирајућег базног слоја по којем је распоређен 
кварцни песак одређене гранулације и завршног 
епоксидног слоја убоји. Подни систем је дебљине 3 
мм.  Чврстоће на притисак >80 Н/мм2 ( ЕН 13892-
2). Чврстоће на савијање >10 Н/мм2 ( ЕН 13892-2) 
Отпорност на хабање  усклађено са БС 8204 АР1 
Под мора имати високу отпорност на хабање, 
хемијски добро отпоран на различита оптерећења, 
без фуга, мора да задовољава све међународне 
стандарде у погледу хигијене и безбедности, 
између осталих и ГМП, мора бити лак за негу и 
одржавање. Уза зидове извести холкел-соклу  
висине 8 цм од истог материјала као и под. 
Обрачун по м2 изведене површине 

2.1
1.2 

Поплочавање платоа испред сале, набавка и 
поплочавање у слоју песка  "Бехатон" плочама, 
дебљине 5 цм. Плоче поставити у слоју песка и 
спојнице фуговати. Плоче машински сабити.У цену 
урачунaти, песак као и сав потребан материјал. 
Обрачун по м2 постављене површине. м2 80,00 

  

  

 Укупно подополагачки радови:     

   
2.1
2                                                 Браварски радови:         

 
  

` 
 

  
Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну 
примену  савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                    
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Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради 
радионичке детаље  и исте поднесе Инвеститору на оверу. Важеће атесте морају да поседују и 
мајстори вариоци за одређене врсте радова  

Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и радионичким 
детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. 
Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова страних примеса.  
Контролу  варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту 
конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим 
исту фарбати два пута бојом за челик.          

За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све 
потребне мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења извођач 
ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по 
потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и 
остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).           

Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како 
оне на самој конструкцији тако и оне које се уграђјују у бетон.                   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

 

2.1
2.1 

Израда нових надстрешница изнад улаза у подрум. 
Надстрешнице извести од металних кутијастрих 
профила, покривач Лексан д=16 мм. Спојеве и 
варове идеално израдити, очистити и обрусити. На 
металну конструкцију, нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. У цену урачунати све пратеће радове. ком 1,00 
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Обрачун од комада надстрешнице. 
2.1
2.2 

Израда нових надстрешница изнад улаза у објекат. 
Надстрешнице извести од металних  профила, 
покривач Лексан д=16 мм. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и обрусити. На 
металну конструкцију, нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал. У цену урачунати све пратеће радове. 
Обрачун од комада надстрешнице. ком 3,00 

  

  

2.1
2.3 

Израда ограде-рукохвата рампе. Ограду извести од 
металних цевастих профила Ø 40 мм.  Цеви-
рукохвате поставити на висинама 70 и 90 цм. са 
препустом  у односу на наступну раван 30 цм. . 
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и 
обрусити. На металну конструкцију, нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал. У цену урачунати све пратеће 
радове. Обрачун од килограма. кг 40,00 

  

  

2.1
2.4 

Израда заштитни решетки (од удара лопте). 
Решетку  извести од металних кутијастих профила 
30/30 мм. Испуна решетке жичано плетиво. 
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и 
обрусити. На металну конструкцију, нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал. У цену урачунати све пратеће 
радове. Обрачун од комада.     

  

  

  Ознака 16.дим 0.50/0.70 цм.Прозор споља ком 2,00     
  Ознака 17.дим 2.00/0.50 цм.Прозор споља+унутра ком 2,00     
  Ознака 22. дим. 3.00/1.70 цм. Прозор унутра ком 3,00     
  Ознака 19. дим 1.40/2.50 цм. Врата споља+унутра ком 1,00     
  Ознака 20. дим 1.30/2.50 цм. Врата споља ком 2,00     
  Ознака  25. дим 0.80/2.00 цм.Врата споља ком 1,00     
  Ознака   23. дим. 1.30/2.15 цм.Врата унутра ком 1,00     

 Укупно браварски радови:     
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2.1
3                                                  Лимарски радови:      

 
    

  
Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног 
квалитета односно да поседују атесте.  

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну 
примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу лима мора 
имати одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  бити  заштићен 
(поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом. Изведени 
радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан 
геометријски облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да служе пројектованој 
намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти 
се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са 
лимом морају бити од истородног материјала.   

За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, 
уз сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                            
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну 
радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).         

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.         

 

2.1
3.1 

Опшивање димњака пластифицираним лимом, 
развијене ширине (РШ) 66 цм,дебљине 0,60 мм. 
Лим уза зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб 
лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање 
димњака извести по важећим стандардима за ту м1 11,00 
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врсту радова.Обрачун по м1 спољне ивице 
димњака 

2.1
3.2 

Опшивање увале, иксне, пластифицираним лимом, 
развијене ширине (РШ) 66 цм, дебљине 0,60 мм. 
Опшивање димњака извести по важећим 
стандардима за ту врсту радова. У Испод лима 
поставити слој изолир траке, који улази у цену 
опшивања.Обрачун по м1 увале м1 6,00 

  

  

2.1
3.3 

Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од 
поцинкованим пластифицираним лимом, развијене 
ширине (РШ) 33 цм,ширине олука 12 цм, дебљине 
0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3цм и летовати калајем од 
најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од 
поцинкованог флаха 25x5 мм инитовати са предње 
стране олука нитнама Ø4 мм, на размаку до 80 
цм.Обрачун по м1 висећег олука. м1 71,00 

  

  

2.1
3.4 

Израда и монтажа снегобрана од поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 0,55 мм у боји 
кровног покривача. Држачи су флаховима 
анкеровани за подлогу. 
Обрачун по м1.       м1 71,00 

  

  

2.1
3.5 

Израда и монтажа вертикалних олучних цеви 
поцинкованим пластифицираним лимом , развијене 
ширине (РШ) 50 цм, пресека 10x15 цм, дебљине 
лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе 
један у други минимум 50 мм и да се залетују 
калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са 
држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко 
обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 
бити удаљене од зида минимум 20 мм 
Обрачун по м' олука. м1 20,00 

  

  

 Укупно лимарски радови:     

   
2.1
4                              Молерско фарбарски радови:      
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Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну 
примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                  
Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      

Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  
документацији.   

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу 
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни 
премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема 
извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су 
према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  
којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су 
недопустива.  

Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за 
заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. 
Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.    

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова извођач ће о 
свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом 
извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од оштећења.     

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала 
за глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере 
заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                               
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важечих прописа у грађевинарству из ове области.      

 

2.1
4.1 

Заштита свих  површина  пре молерско-фарбарских  
радова фолијом и молерским тракама. Обрачун по м2 200,00     
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м2 .  
2.1
4.2 

Скидање  старе фарбе,стругање и  шмирглање са 
зидова. Утовар шута и одвоз на градилишну 
депонију. Обрачун по м2 . м2 50,00 

  
  

2.1
4.3 

Чишћење и санирање ситних  пукотина у зиду  
молерском  испуном. Обрачун по м2 . м2 30,00     

2.1
4.4 

Чишћење и санирање крупних   пукотина у зиду   
бандаж траком и молерском испуном. Обрачун по 
м2 . м2 20,00 

  
  

2.1
4.5 

Лечење флека на зидовима бојама на бази акрилата 
уз претходно чишћење и наношење молерске 
подлоге на површину која се третира. Обрачун по 
м2 . м2 60,00 

  
  

2.1
4.6 

Обрада  зидних површина Репанолом. После 
зидарског  санирања ситних и крупних пукотина. 
Извршити обраду истих површина Репанолом све 
до споја са површинама на којима је постојећи 
малтер у добром стању.     Обрачун од м2 све 
комплет према горњем опису.                                                              
Напомена: груба процена површина.  м2 80,00 

  

  

2.1
4.7 

Бојење дисперзивном перивом енергетски 
штедљивом акрилном бојом која рефлектује 
топлоту класа емисије мин. А+,  зидова и плафона. 
Изгипсати мања оштећења, изглетовати, 
импрегнирати површине тоном, исправљање 
емулзивним китом и бојење полудисперзивном 
бојом два пута. Обојене површине морају бити 
уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. м2 610,00 

  

  

2.1
4.8 

Бојење  фасаде силикатно-силиконском 
паропропусном, дисперзионом перивом бојом 
енергетски штедљивом акрилном бојом која 
рефлектује топлоту. Пре бојења фасадне површине 
прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати у 
два премаза. Затим бојити фасаду дисперзивном м2 250,00 
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бојом   и нанети у два премаза на фасаду. Размак 
између првог и другог премаза је 2-4 часа. 
Малтерисане површине морају бити потпуносуве 
пре бојења. Пре почетка бојења урадити пробне 
узорке.Обрачун по м2 обојене фасаде. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. 

 Укупно молерско-фарбарски радови: 
   

 

   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ-ОБЈЕКАТ СПОРТСКА САЛА 

 
2.1 Радови на припреми и рушењу       
2.2 Земљани радови       
2.3 Зидарски радови       
2.4 Армирано бетонски радови       
2.5 Армирачки радови       
2.6 Тесарски радови       
2.7 Кровопокривачки радови       
2.8 Изолатерски  радови       
2.9 Сувомонтажни радови       

2.10 Грађевинска столарија       
2.11 Подополагачки радови       
2.12 Браварски радови       
2.13 Лимарски радови       
2.14 Молерско-фарбарски радови       

 У К У П Н О  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ-ОБЈЕКАТ СПОРТСКА САЛА 
 

     
3 ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИJE 

Напомена:Све позиције које се односе на монтажу обухватају набавку  свог  потребног материјала и фазонских  елемената 
,испоруку,уградњу и  пуштање  у рад. Све позиције које  се односе  на демонтажу обухватају прикупљање утовар  и  одношење  

демонтираног материјала на  градилишну   депонију 
Напомена :Јединичном ценом за хаваријске интервенције обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара. 

3.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  
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3.1.

1 
Ископ рова за полагање водоводних и канализационих 
цеви у земљи треће категорије. Посебну пажњу 
обратити на правилно одсецање странице рова, 
одбацивање земље из ископа на 1м од ивице рова. Ископ 
вршити машински или ручно у ѕависности од услова на 
терену.Плаћа се комплетно извршени рад, материјал, 
алат, за ширину рова 0,80мУ случају посебних услова, 
материјала и тешкоћа који изискују специјални рад и 
оруђа,исти ће се накнадно обрачунавати у договору са 
надзорним органом.Обрачун по м3 ископаног 
материјала. 

    

  

 машински ископ м3 150,00     
 рушни ископ м3 63,00     

3.1.
2 

По завршеном ископу дно рова испланирати у свему 
према нагибима из пројекта. На местима где је ров 
прекопан исти насути шљунком са набијаањем а о 
трошку извођача. Обрачун по м2 испланираног рова.  

м2 144,00 

  
  

3.1.
3 

Набавка, транспорт до градилишта са убацивањем у ров 
песка. Пре извршене монтаже мреже, насути слој песка 
дабљине 10 цм по целој ширини рова са планирањем 
према пројектованим котама. Остали део песка насути 
око и изнад цеви (дебљина слоја песка  изнад  горње 
ивице муфа 10 цм). Остали део рова а на делу 
саобраћајних површина затрпати песком. Обрачун по м3 
убаченог песка. 

    

  

 Песак                                  м3 78,00     
3.1.

4 
По завршетку монтаже, испитивања и геодетског 
снимања цеви,извршити затрпавање ровова материјалом 
из ископа уз набијанје у слојевима по 20 цм дебљине до 
збијености самоникле земље. При затрпавању водити 
рачуна да први слој буде ситна земља без крупних 
комада који би могли да оштете цеви. Обрачун по м3 
употребљене земље за затрпавање. м3 177,00 

  

  

3.1.
5 

Транспорт преосталог вишка земље из ископа на место – 
депонију по упутству инвеститора,а до 15 км даљине 
одградилишта.  Јединачном ценом је обухваћено: 
утовар, превоз, истовар, и евентуално грубо разастирање м3 101,00 
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довежене ѕемље која је у растреситом стању. Количина 
вишка земље је увећана за којефицијенат растреситости 
који иѕноси 1,25. Обрачун по м3 транспортованог 
материјала. 

 Укупно земљани радови: 
    

3.2 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:  
 

3.2.
1 

Извршити набавку и уградњу цилиндричних ревизионих 
силаза са унутрашњим пречником 1.0м од  
префабрикованих (армираних -неармираних) бетонских 
прстснова дебљине зида 10цм, бетоном МБ-30. На 
дубини 1.0м испод терена уградити префабриковани 
елемент који цилиндрични облик  постепено сужава ка 
једној вертикали зида до пречника 60цм.По тој 
верткалној страни силаза уградити пењалице од ливеног 
гвожђа на сваких 30цм а на врху уградити армирано 
бетонски прстен у који се уграђује ливени поклопац . 
Малтерисање унутрашњих површина силаза није 
потребно. Дно силаза урадити од армираног бетона МБ-
20 стим да се оно рачуна у дужни метар шахта.  Обрачун 
по м1 шахта м' 7,00 

  

  

3.2.
2 

Израдити водомерни шахт на истом месту где је био 
претходни који ѕбог своје неисправности срушити. Нови 
шахт радити од армираног водонепропусног бетона 
марке МБ-30.Димензије шахта дате су у пројекту са 
дебљинок зидова и доње плче 20 цм а горња плоча 
дебљине 15 цм.У горњој плочи оставити отвор за улазак 
у шахт испод ког уградити ливене пењалице на сваких 
30 цм.На отвор се уграђује стари ливени поклопац. 
Малтерисање унутрашњих површина шахта није 
потребно. Ценом је обухваћена израда, монтажаи 
демонтажа двостране оплате као и иѕрада у уграђивање 
арматуре 120 кг по кубику бетона. Обрачун по м3 
уграђеног бетона. м3 4,00 

  

  

3.2.
3 

Набавка и постављање ливено гвоздених лаких 
поклопаца са рамом, за шахт, пречника 60цм, тежине28 
кг. Поклопац поставити у нивоу терена.Обрачун по 
комаду поклопца. 
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 лаки - 15kN, маса 28kг 
 ком 5,00     

 Укупно грађевински  радови: 
    

3.3
. 

ИНСТАЛАЦИЈA КАНАЛИЗАЦИЈЕ:  
 

3.3.
1 

Демонтажа канализационе мреже, од керамичких цеви. 
Демонтирати канализационе цеви свих профила, 
утоварити и одвести неупотребљив материјала на 
депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора или 
надзорног органа.  Обрачун од  м'.   

    

  

                          Ø  150 м' 70,00     
                          Ø  100 м' 14,00     
                          Ø    70 м' 12,00     
                          Ø    50 м' 4,00     

3.3.
2 

Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих 
цеви и фазонских комада са потребним материјалом за 
спајање. Спajaњe цeви сa другим мaтeриjaлимa врши сe 
пoмoћу спeциjaлних прeлaзних кoмaдa рaзличитих 
димeнзиja. Учвршћуjу сe oбуjмицaмa сa гумeним 
прстeнoм зa пластичне цеви на растојању према 
препоруци и атесту произвођача цеви. Maтeриjaл oд 
кoгa сe прaвe цeви je нeзaпaљив и oзнaчaвa сe као 
категорија Б2. Обрачун по м'.  

    

  

                          Ø  110 м' 22,00     
                          Ø    75 м' 39,00     
                          Ø    50 м' 10,00     

3.3.
3 

Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих 
цеви и фазонских комада са потребним материјалом за 
спајање. Цеви су за спољњу канализацију чија је траса 
испод саобраћајних површина и у земљи ван објеката. 
Квалитет ових цеви треба да је са крутошћу цевног 
материјала на мањи од СН-4. Спajaњe цeви сa другим 
мaтeриjaлимa врши сe пoмoћу спeциjaлних прeлaзних 
кoмaдa рaзличитих димeнзиja. Учвршћуjу сe oбуjмицaмa 
сa гумeним прстeнoм зa пластичне цеви на растојању 
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према препоруци и атесту произвођача цеви. Обрачун по 
м'.  

                          Ø  160 м' 95,00     
3.3.

4 
Набавка, транспорт и монтажа вентилационих глава од 
поцинкованог лима. Вентилациону главу изнад кровног 
покривача поставити на 1,00м и у кровној конструкцији 
0,5м. Уз вентилациону главу су потребне шелне од 
пљоснатог гвожђа за прихватање главе за кровну 
конструкцију. По завршеној монтажи испод кровног 
покривача предвидети опшивку око главе због 
евентуалног прокишњавања на месту пробијања кровне 
конструкције. Обрачун по комаду уграђене вертикале. 

    

  

                          Ø  150 ком 3,00     
3.3.

5 
Набавка, транспорт и монтажа купатилских, пластичних 
вертикалних сливника. Над сливником је предвиђен 
квадратни хромирани поклопац 10х10cm. Обрачун по 
комаду. 

    
  

                          Ø   70 ком 7,00     
 Укупно инсталацијa канализације: 

    

3.4 ИНСТАЛАЦИЈA ВОДОВОДА: 
 

3.4.
1 

Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви, 
разних пресека. Демонтирати водоводну мрежу, 
утоварити и одвести неупотребљив материјала на 
депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора или 
надзорног органа.Обрачун по м' цеви. 

    

  

                      од  Ø  15  до Ø   32 м' 114,00     
3.4.

2 
Набавка, танспорт и монтажа ППР водоводних цеви за 
радни притисак од 10 бара,пречника према пројекту. У 
цену улази и неће се посебно плаћати: фитинзи, 
заптивни материјал, штемовање шлицева у опеци и 
бетону, поновно пробијање међуспратне констукције и 
сви остали трошкови који терете продајну цену. 
Водоводне цеви морају се заштитити од температурних 
промена. Вoдoвoдну мрeжу изoлoвaти изoлaциjoм oд 
eкспaндирaнoг пoлиeтилeнa и тo цeви у зиду изoлaциjoм 
дeбљинe 4мм, a цeви пoстaвљeнo виднo изoлaциjoм 
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дeбљинe 9мм. Цeви трeбa фиксирaти oригинaл 
oбуjмицaмa сa унутрaшњим дeлoм oблoжeним гумoм, нa 
прoписaнoм рaстojaњу у зaвиснoсти oд тeмпeрaтурe и 
димeнзиje,на растојању према препоруци и атесту 
произвођача цеви. Приликом монтирања посебну пажњу 
обратити на вентиле на мрежи тако да по затварању 
шлицева розетне око вентила буду у равни површина 
обрађеног зида. Обрачун по м монтиране мреже заједно 
са радом и материјалом. 

                          Дн 32x2.9 м' 2,00     
                          Дн 25x2.3 м' 11,00     
                          Дн 20x1.9 м' 29,00     

3.4.
3 

Набавка, танспорт и монтажа ПE водоводних цеви за 
радни притисак од 10 бара,пречника према пројекту. У 
цену улази и неће се посебно плаћати: фитинзи, 
заптивни материјал и сви остали трошкови који терете 
продајну цену. 
Водоводне цеви морају се заштитити од температурних 
промена. Вoдoвoдну мрeжу монтирати на слоју песка и 
по завршеном на притисак препокрити слојем песка. 
Обрачун по м' монтиране мреже заједно са радом и 
материјалом. 

    

  

                          Дн 50x3.0 м' 49,00     
                          Дн 40x2.4 м' 28,00     
                          Дн 32x2.0 м' 53,00     

3.4.
4 

Набавка, транспорт и монтажа равног пропусног 
вентила са заштитном пониклованом капом и 
одговарајућом розетном (умиваоник, када, судопера, 
електрични бојлер, чесма). Обрачун по комаду. 

    
  

                      од  Дн 20   ком 8,00     
3.4.

5 
Набавка, транспорт и монтажа угаоног ЕК вентила, 
повезивање водокотлића за ВЦ шољу. Обрачун по 
комаду. 

    
  

                      од  Дн 20   ком 10,00     
3.4.

6 
Набавка и монтажа  централног равног пропусног 
вентила са заштитном пониклованом капрм и 
одговарајућом розетном (на уласку цеви у сан. чвор) . 
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Обрачун по комаду монтираног вентила. 

                      од  Дн 25 ком 1,00     
                      од  Дн 32 ком 3,00     

3.4.
7 

Набавка, транспорт и монтажа следеће водоводне 
арматуре са потребним материјалом за монтажу, а 
обрачун је по комаду. 

    
  

 а) зидна батерија за умиваоник. ком 8,00     
 б) зидна батерија за судоперу (проточни дојлер). ком 1,00     
 ц) зидна једноручна батерија за умиваоник са испустом 

за хладну и топлу воду. ком 1,00     

 д) зидна једноручна батерија и висећи туш за кабину и 
купање у спуштеној кади ком 1,00     

 е) зидна славина  Ø 15 са холендером . ком 1,00     
 ф) пропусни вентил Ø 40 са пловком за регулацију 

дотока воде у резервоар . ком 1,00     

3.4.
8 

Извршити набавку и монтажу никлованог дозрачног 
вентила Ø 32 мм на места одређена пројектом. Обрачун 
по комаду. 

    
  

 Ø 32 - тип ХЛ 902 Т ком 2,00     
 Укупно инсталацијa водовода: 

    

3.5 САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА: 
 

3.5.
1 

Пажљива демонтажа санитарија. Демонтирати 
санитарије у за воду и одвести на депонију удаљену 
до15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду.  

    
  

     Славине за воду ком 4,00     
     Умиваоника ком 4,00     
     Вц шоља ком 6,00     
     Водокотлић  комплет ком 6,00     
     Прибор за купатило ( држач пешкира, папира, ….) ком 8,00     
     Огледала ком 4,00     

3.5.
2 

Набавка и монтажа комплет ВЦ шоље, домаће 
производње прве класе.  Шољу преко гумених 
подметача причврстити месинганим шрафовима. 
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Нискомонтажни  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 од медијапана 
или пвц. Код ВЦ шоље за хендикепиране особе 
монтирати покретни и непокретни држач Обрачун по 
комаду комплет монтиране шоље. 

 за хендикепиране особе ком 1,00     
 стандардни ком 9,00     

3.5.
3 

Набавка и монтажа комплет умиваоника прве класе, од 
фајанса, домаће производње. Умиваоник за зид 
причврстити одговарајућим типловима и месинганим 
шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник 
повезати са одводом хромираним сифоном пречника 
5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поред умиваоника 
поставити етажер и држач сапуна. Обрачун по комаду 
умиваоника, комплет. Код умиваоника за хендикепиране 
особе уградити покретни и непокретни држач. Обрачун 
по комаду комплет монтираног умиваоника дим. 56/47 
цм, прве класе 

    

  

 за хендикепиране особе ком 1,00     
 стандардни ком 8,00     

3.5.
4 

Набавка, транспорт и монтажа дводелне судопере, са 
коритом од ростфраја 
 Уз судоперу испоручити и поставити сифон са 
скупљачем масти. Обрачун по комаду судопере. ком 1,00 

  
  

3.5.
5 

Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера, са 
потребним материјалом. Обрачун по комаду.       

 10 литара ком 1,00     
 50 литара ком 1,00     

3.5.
6 

Набавка, транспорт и монтажа  ВЦ шоље за особе са 
хендикепом, домаће производње прве класе.  Шољу 
преко гумених подметача причврстити месинганим 
шрафовима. Нискомонтажни  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 од медијапана или пвц. Обрачун по комаду шоље, ком 1,00 
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комплет. 
3.5.

7 
Набавка и монтажа комплет туш кабине, димензија 
80x80 цм. Туш кабину поставити и повезати са одводом 
сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Поред туш 
кабине поставити држач пешкира. Туш кабину 
опремирти пвц застором и монтирати Обрачун по 
комаду туш кабине, комплет. ком 1,00 

  

  

3.5.
8 

Набавка и монтажа четвртастог огледала са обрађеним 
ивицама на подложној дасци димензија 60/40 цм. 
Огледало ја за финалну обрађену површину зида 
причвршћено одговарајућим типловима и месинганим 
завртњима. Обрачун по комаду. ком 9,00 

  

  

3.5.
9 

Набавка и монтажа четвртастог огледала са обрађеним 
ивицама на подложној дасци монтираног на зид под 
углом за потребе хендикеприаних лица. Огледало ја за 
финалну обрађену површину зида причвршћено 
одговарајућим типловима и месинганим завртњима. 
Обрачун по комаду. ком 1,00 

  

  

3.5.
10 

Набавка, транспорт и монтажа зидне пластичне кутије за 
папирне убрусе монтиране на зид поред умиваоника. 
Обрачун по комаду. ком 9,00 

  
  

3.5.
11 

Набавка, транспорт и монтажа пониклованог држача за 
роло ВЦ папир. Држач за финално обрађену површину 
зида причврстити одговарајућим типловима и 
месинганим шрафовима. Обрачун по комаду. ком 9,00 

  
  

 Укупно санитарна опрема и галантерија: 
    

3.6 РАЗНИ РАДОВИ: 
 

3.6.
1 

Испирање и испитивање на водонепропустност 
инсталације канализације пре пуштања мреже у 
експлоатацију. Обрачун по м'. м' 100,00 

  
  

3.6.
2 

Испитивање и дезинфекција инсталације водовода. Све 
неисправне фитинге и арматуру заменити.Нaкoн 
извршeнe дeзинфeкциje, вoдoвoдну мрeжу трeбa испрaти 
чистoм вoдoм дoк сe нe изгуби мирис хлoрa. O 
извршeнoм испитивaњу нaпрaвити зaписник кojи 
пoтписуjу oдгoвoрни рукoвoдилaц рaдoвa и нaдзoрни м' 172,00 
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oргaн. Прe пуштaњa вoдoвoднe мрeжe у eксплoaтaциjу 
узeти узoркe вoдe кoje испитуje Зaвoд зa зaштиту 
здрaвљa. Зaписник и пoтврду o испрaвнoсти вoдe зa пићe 
прeдaти инвeститoру нa дaљу упoтрeбу.Обрачун по м'. 

3.6.
3 

Демонтажа водомера на санитарном водоводу ради 
уграђивања хватача нечистоће. У цену је урачуната 
поновна комплетнамонтажа и потребан рад и материјал. 
Такође, набавка, транспорт и монтажа водомера `` са 
свим припадајућим елементима.  Обрачун иѕвршених 
свих радова наведених у поѕисији је по комаду. 

    

  

   Ø25 комплет и реконструкција Ø20 ком 1,00     
 Укупно разни радови: 

    

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

3.1 Земљани радови       
3.2 Грађервински радови       
3.3 Инсталаија канализације       
3.4 Инсталација водовода       
3.5 Санитарна опрема и галантерија       
3.6 Разни радови       

 УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
  

  
4 ХИДРАНТСКА МРЕЖА 

4.1 ЗЕМЉАНИ, БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ  
РАДОВИ       

4.1.
1 

Обележавање трасе. Пре почетка радова на ископу 
за цевовод потребно је обележити трасу са свим 
њеним елементима (хоризонтални и вертикални 
преломи, шахтови, итд.). Обрачун по м обележене 
трасе. 

м' 170   

  

4.1. Машински и ручни ископ рова ИИИ категорије за м3 204     
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2 полагање ПЕ цеви за хидрантску мрежу. Уколико се 
при ископавању наиђе на подземне инсталације  
извршити обезбеђење истих. Ров је ширине б=0,80 
м и средње дубине х=1,5 м, Л=170 м. У цену је 
обрачунато и евентуално црпљење воде из рова. 
Између два шахта ров мора бити прав, са 
вертикалним ивицама, а дно испланирано у 
одређеном нагибу. Земљу из рова избацити на 1 м 
од ивице рова. Место где ров сече градилиште или 
јавне саобраћајнице и стазе треба прописно 
обезбедити светлосним сигналима и саобраћајним 
знацима. Обрачун по м3 ископа. 

4.1.
3 

Разупирање рова. Ради осигурања бочних страна 
рова од зарушавања потребно је извршити 
двоструко разупирање рова здравом грађом у 
свему према техничким прописима и нормативима 
за ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна 
заштита радника и несметана монтажа цеви. 
Јединичном ценом обухваћени су: набавка, 
транспорт, монтажа, демонтажа и чишћење и 
сортирање оплате. Обрачун по м2 разупрте 
површине 

м2 340   

  

4.1.
4 

Планирање дна рова.  
Ров планирати у паду према испусном шахту од 
1,5-2%. Уколико се констатује да је потребно још 
копати да би се добио предвиђени нагиб, ископати 
до потребне коте, а уколико је ископано више него 
што треба, затрпати, набити и испланирати дно 
према предвиђеном паду, а о трошку извођача 
радова. Обрачун по м2 испланиране површине 

м2 140   

  

4.1.
5 

Ручни ископ за шахтове. На местима где су 
предвиђени шахтови и хидранти, извршити ручно 
проширење рова. Опис ове позиције је исти као код 
предходне. Обрачун извршити по м³ извршеног 
ископа. 

м3 23   

  

4.1.
6 

Набавка, транспорт и уградња песка у слоју од 10 
цм испод, око 10 цм изнад цеви. Обрачун по м3. м3 10     

4.1.
7 

Набавка, транспорт и уградња шљунка природне 
гранулације у ров на делу мреже која пролази м3 70     
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испод асфалтних и бетонских површина. Обрачун 
по м³ убаченог шљунка. 

4.1.
8 

Затрпавање рова материјалом из ископа. По 
завршеном убацивању песка извршити затрпавање 
рова материјалом из ископа у слојевима од по 15 
цм са збијањем. У ров се мора убацити сав 
материјал умањен за кубатуру цеви, песка и 
шахтова. Набијање првих слојева вршити пажљиво 
да не би дошло до оштећења цеви. Материјал мора 
бити ситан, без примеса глине и без комада 
шљунка и камења. Обрачун по м3 убаченог 
материјала. 

м3 134   

  

4.1.
9 

Транспорт преосталог материјала. По завршеном 
затрпавању и набијању сав преостали материјал 
мора се транспортовати на место које одреди 
Надзорни орган ( до 5 
км удаљености ) и тамо грубо испланирати. 
Обрачун изведених радова врши се по м3 

материјала у самониклом стању 

м3 70   

  

4.1.
10 

Израда армирано-бетонских шахтова за смештај 
затварача (вентила) хидрантске мреже, бетоном 
МБ30, у складу са детаљима датим у графичкој 
документацији. Постављање оплате и бетонирање 
зидова, дна и горње армирано-бетонске плоче. 
Материјали употребљени за справљање бетона у 
свему морају задовољити важеће прописе. 
Справљење бетона вршиће се машинским путем. 
Бетон се мора убацити између двоструке оплате и 
набити до потпуне компактности бетонске масе. По 
скидању оплате унутрашње површине морају бити 
глатке јер није предвиђено малтерисање. При 
бетонирању оставити отворе у бетону за пролазак 
цеви кроз зидове. Ценом је 
обухваћена комплетна израда једног м³ бетона, 
рачунајући И армирачке радове и израда прописне 
унутрашње хидроизолације шахта на 
бази пенетрата.  

м3 14   

  

4.1.
11 

Набавка, довоз, насипање И набијање тампон слоја 
шљунка испод армирано- бетонских шахтова м2 10     
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дебљине д=15 цм. 
Обрачун по м2 шљунка према опису 

4.1.
12 

Анкер блокови. Израда бетонских блокова према 
детаљима из пројекта, од набијеног бетона МБ 20. 
Обрачун по м³ анкер блока. 

м3 0,3   
  

4.1.
13 

Израда бетонских постоља за пожарне хидранте. 
На местима уградње хидраната израдити постоља 
од набијеног бетона МБ 20 димензија 1 м x 1 м. 
Обрачун по комаду. 

ком. 3   
  

 УКУПНО   
4.2 СПОЉНА И УНУТРАШЊА ХИДРАНТСКА МРЕЖА 

 МОНТАЖНИ РАДОВИ       
4.2.
1. 

Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских 
цеви ДН100 ПН10 (Ø125 x 7,4 мм) са неопходним 

фитинзима за спајање  у складу са графичким 
прилозима  

м' 150   
  

4.2.
2. 

Набавка, транспорт, монтажа ливено фазонских 
комада (Т комади, туљак са летећом прирубницом, 
ФФ комади, Н комади, ФФР комади, итд.), у свему 
према техничким условима, прописима и цртежима 
из пројекта. Обрачун по кг уграђених комада 

кг 350   

  

4.2.
3. 

Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских 
цеви са неопходним фитинзима за спајање ДН65 (2 
1/2'') ПН10 (Ø75 x 4,5 мм). 

м' 20   
  

4.2.
4. 

Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских 
цеви са неопходним фитинзима за спајање ДН50 
(2'') ПН10 (Ø63 x 3,8 мм). 

м' 10   
  

  
4.2. 
5. 

Набавка, транспорт и монтажа челичних 
поцинкованих цеви са неопходним фитинзима за 
спајање ДН65 ПН10 (Ø76,1 x 3,65 мм). 

м' 24   
  

4.2.
6. 

Набавка, транспорт и монтажа челичних 
поцинкованих цеви са неопходним фитинзима за 
спајање ДН50 ПН10 (Ø60,3 x 3,65 мм). 

м' 54   
  

4.2.
7. 

Набавка, транспорт и уградња унутрашњих зидних 
противпожарних хидраната са хидрантским 
ормарима са припадајућом опремом 

ком. 6   
  

4.2.
8. 

Набавка ,транспорт и уградња спољашњег 
надземног хидранта Но 80. ком. 3     
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Уз хидрант се испоручују сви додатни делови и 
фазонски комади неопходни за уградњу 

4.2.
9. 

Набавка, транпсорт и монтажа самостојећег 
ормана димензија 1105x564x250 мм са опремом за 
надземни хидрант. Орман се монтира у близини 
спољног надземног хидранта у складу са 
графичком документацијом 

ком. 3   

  

4.2.
10. 

Набавка и уградња пљоснатог затварача за 
хидрантску мрежу ДН100 ПН10. Затварачи се 
уграђују на позицијама датим у графичким 
прилозима. 

ком. 4   
  

4.2.
11. 

Набавка и уградња пљоснатог затварача за 
хидрантску мрежу ДН65 ПН10. Затварач се уграђују 
на позицијама датим у графичким прилозима. 

ком. 2   
  

4.2.
12. 

Набавка и уградња кугластог вентила ДН100 ПН10. 
Вентил се уграђује на потису пумпе у бетонском 
резервоару у складу са графичким прилозима 

ком. 1   
  

4.2.
13. 

Набавка и уградња кугластог вентила ДН65 ПН10 
за тестирање пумпе. Вентил се уграђује на потису 
пумпе у бетонском резервоару у складу са 
графичким прилозима 

ком. 1   
  

4.2.
14. 

Набака и уградња неповратног вентила ДН100 
ПН10. Вентил се уграђује на потису пумпе у складу 
са графичким прилозима 

ком. 1   
  

4.2.
15. 

Набавка и уградња вентила са пловком за 
регулацију дотока воде у резервоар ДН32 ПН10 ком. 1     

4.2.
16. 

Набавка и уградња пумпе за хидрантску мрежу 
(радна +резервна), произвођач ''Педролло'', тип 
6СР36/8; 7,5 кW; н=2900 о/мин; 400 В; 50 Хз, или 
одговарајуће. Пумпе се уграђују хоризонтално, у 
заштитној расхладној цеви, у складу са упутством 
произвођача И графичким прилозима. 

ком. 2   

  

4.2.
17. 

Набавка и монтажа пловак прекидача са 
контратегом за заштитно искључење пумпе при 
минималном нивоу воде у базену. Пловак прекидач 
се монтира како је дато у графичким прилозима. 

ком. 1   
  

4.2.
18. 

Набавка и монтажа мембранске хидрофорске 
посуде са пресостатом, манометром и сигурносним 
вентилом. Мембранска хидрофорска посуда, 

ком. 1   
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произвођач АQУАСYСТЕМ, тип ВАВ 500 или 
одговарајуће, запремине 500 л, са прикључком за 
довод-одвод воде 2'' (ДН50) и кугластим вентилом 
ДН50 ПН10 

4.2.
19. 

Набавка и монтажа ливено-гвоздених поклопаца 
заједно са рамом за бетонске шахтове. Поклопци 
се уграђују тако да им горња површина буде у 
равни тротоара-коловоза, а за плочу шахта се 
фиксирају помоћу оквира који је бетонским 
прстеном уграђен у плочу. Обрачун по комаду 
уграђених поклопаца за тешко теретно оптерећење 
од 400кН 

ком. 3   

  

4.2.
20. 

Набавка и уградња челичног ревизионог поклопца 
који се уграђује на бетонски резервоар димензија 
0,8 x 0,8 м, дебљине 5 мм. Поклопац мора бити са 
могућношћу закључавања. 

ком. 2   
  

4.2.
21. 

Набавка и уградња челичног ревизионог поклопца 
који се уграђује на бетонски резервоар димензија 
1000 x 1000 мм, дебљине 5 мм. Поклопац мора 
бити са могућношћу закључавања. 

ком. 1   
  

4.2.
22.  

Набавка и уградња металних пењалица за силазак 
у резервоар. Пењалице се уграђују на зид 
резервоара у делу испод ревизионог поклопца 
1000x1000 мм 

ком. 1   
  

4.2.
23. 

Набавка и уградња челичне цеви са заштитном 
капом-одушак бетонског резервоара. Цев је 
пречника Ø60,3 x 3,6 мм, дужине700 мм и уграђује 
се на бетонски резервоар како је дато у графичким 
прилозима. 

ком 1   

  

4.2.
24. 

Хидрауличко испитивање хидрантске мреже на 
пробни притисак. Обрачун по м . м' 200     

4.2.
25. 

Испитивање хидраната (спољних и унутрашњих) са 
израдом извештаја комплет      

4.2.
26. 

Прање, дезинфекција, испирање хидрантске мреже 
и резервоара комплет      

 УКУПНО    
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА СПОЉНОЈ У УНУТРАШЊОЈ ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ 

4.1 ЗЕМЉАНИ, БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ        
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РАДОВИ 
4.2 СПОЉНА И УНУТРАШЊА ХИДРАНТСКА 

МРЕЖА 
МОНТАЖНИ РАДОВИ 

    
  

 УКУПНО РАДОВИ НА СПОЉНОЈ У УНУТРАШЊОЈ ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ 
  
        
5 ОБЈЕКАТ РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ 

Напомена :Јединичном ценом за хаваријске интервенције обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара 
 

5.1 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, 
важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству Инвеститора. Јединичном 
ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако 
да она у погодбеном предрачуну буде коначна. 

Материјал: 
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно 
са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство 
које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на 
градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама. 

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени 
трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају 
и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити 
адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких 
назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора 
бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред 
тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност 
пројектаната и инвеститора. 
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Рад: 
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, 
сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите 
изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, 
врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). 

Помоћне конструкције:  
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле 
морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната 
демонтажа и одношење скеле са градилишта. 
 Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не 
наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: 
израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. 

Остали трошкови и дажбине: 
Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као 
предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну 
заштиту радника, заштиту на објекту и за околину  
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  
отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; 
- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за 
градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење 
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; 
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 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 
јединачне цене за сваки рад. 
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку 
предрачуна. 
Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних 
радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, 
материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. 
Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви 
додатни трошкови. 

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на 
разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других 
конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране 
овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада 
инсталација падају на терет извођача радова. 
 

Радови на припреми и рушењу:  
 

5.1.
1 

Монтажа и демонтажа металне фасадне (радне или 
заштитне) скеле, у свему по важећим прописима и 
мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 
стабилна,по потреби анкерована за објекат и 
прописно уземљена. На сваких 2,00м висине 
поставити радне платформе од фосни.  Користи се 
за све време трајања радова.                   
Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 
скеле. м2 40,00 

  

  

2 Чишћење и прање градилишта по завршетку свих 
радова. Извршити детаљно чишћење целог 
градилишта, прање свих стаклених површина, 
чишћење и фино прање свих унутрашњих простора 
и спољних површина. 
Обрачун по м2 градилишта. м2 45,00 
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 Укупно радови на припреми и рушењу: 
    

5.2 Земљани радови:  
Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савремене механизације намењене овој врсти радова. 

Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да 
у свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције 
радова су разврстане према категорији земљишта. 

Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. 
Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном 
МБ 10. 
Ако се радови изводе у неповољним временским  условима, извођач мора предузети комплетне 
мере заштите свих  земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год  постоји  потреба за 
истим. Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена радова 
обухвата  израду  комплетне позиције  радова (набавку  материјала, спољни и унутрашњи 
транспорт, уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне  преносе, 
неопходну  радну  скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за 
сво време истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. 

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области. 

 
 

5.2.
1 

Расчишћавање терена пре почетка радова. 
Ископану земљу превести и депоновати на градску 
депонију.  Обрачун по м2 ископане земље. м2 91,00 

  
  

5.2.
2 

Машпински  ископ земље III категорије, за темеље. 
Ископ извести према пројекту и датим котама. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископ обезбедити од обрушавања. Ископану земљу м3 285,00 
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превести и депоновати на градску депонију.  
Обрачун по м3 ископане земље. 

5.2.
3 

Насипање земље око темеља и зидова резервоара. 
Насипање извести у слојевима до 20 цм, са 
поливањем и набијањем до добијања  природне 
збијености. Обрачун од м3 самоникле земље све 
комплет према горњем опису.  м3 115,00 

  

  

5.2.
4 

Одвоз земље на депонију до 15 км. У цену 
урачунати утовар и разастирање земље на 
депонији. Обрачун од м3 самоникле земље све 
комплет према горњем опису.  м3 170,00 

  
  

5.2.
5 

Набавка, транспорт, разастирање и набијање слоја 
шљунка дебљине 10 цм испод  тротоара и подова 
објекта. Обрачун од м2 све комплет према горњем 
опису.  м2 95,00 

  
  

 Укупно земљани радови: 
    

5.3 Зидарски радови: 
Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. 

Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета. 

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему 
одговарају условима техничке документације. 

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене 
површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво 
наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код 
сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и 
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне 
за квалитетно извођење радова. 
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5.3.

1 
Зидање зидова шупљим блоковима димензија 
19x19x25цм у продужном малтеру размере 
1:2:6.Дебљина зида је 20 цм . Блокове пре уградње 
квасити водом. По завршеном зидању спојнице 
очистити додубине 2 цм. У цену улази и помоћна 
скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. м² 6,50 

  

  

5.3.
2 

Малтерисање зидова  продужним малтером у два 
слоја. Пре малтерисања зидне површинео чистити 
и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером од просејаног 
шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, нанети 
први слој малтера и нарезати га. Други слој 
справити са ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. м² 33,00 

  

  

5.3.
3 

Малтерисање плафона  продужним малтером. 
Преко подлоге набацити цементни шприц. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка, "јединице". Подлогу 
поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. 
Други слој справити са ситним чистим песком, без 
примеса муља иорганских материја и нанети преко 
првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање 
малим пердашкама.Површине морају бити равне, 
без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и"прегоревања". У цену улази и 
помоћна скела.Обрачун по м2 плафона м² 15,00 

  

  

5.3.
4 

Израда термоизоловане фасаде са  завршном 
обрадом цементним малтером д=2 цм. Плоче м² 40,00     
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камене вуне залепити  лепком за подлогу и 
нивелисати.Уградити пластичне котве, анкере, 5-6 
ком/м2 као и металне и ПВЦ профиле за заштиту 
углова и ивица фасаде. Преко постављених плоча 
извршити малтерисање у цементном малтеру 1:3 у 
два слоја. Након обраде фасаду штитити  од 
утицаја атмосферилија. У цену урачуанта и камена 
вуна. д=5 цм. са пратећим материјалом. Отвори 
одбијени. Обрачун по м2 обрађене фасаде.                                           

5.3.
5 

Облагање бетонских зидова опеком дебљине 12 цм 
у продужном малтеру размере 1:3:6. Обзиђивање 
хидроизолације зидова.  У цену улази помоћна 
скела. Обрачун по м2 .                                   м² 96,00 

  
  

5.3.
6 

Ситни зидарски радови; поправке на објекту после 
замене столарије, лимарских радова и остали 
грађевински радови обухваћени пројектом.  
Обрачун паушално. пауш. 1,00 

  
  

 Укупно зидарски радови: 
    

5.4 Армирано бетонски радови: 
Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену 
саверемене механизације намењене овој врсти радова. 

Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и 
важећих прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове 
може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са 
уградњом  бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме 
слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у 
слојевима не већим од 50цм. 
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По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне 
температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно 
предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. 
Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако 
предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 

Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса. 

Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико 
ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити 
цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка. 

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају 
бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном 
елементу нису дозвољени. 

Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског 
облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком 
документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са 
постојећим прописима. 

Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући 
несметану уградњу бетона. 
Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад 
радника, односно мора бити у складу са важећим прописима. 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, 
спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне 
преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за 
квалитетно извођење радова. 
НАПОМЕНА: 

Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је 
то предвиђено пројектом и детаљима. 
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5.4.

1 
Израда темељне плоче, дебљине 10 цм, марке МБ 
30. плочу извести на подлози од шљунка. Горњу 
површину бетонске подлоге изравнати,а бетон 
неговати. Обрачун по м2 подлоге. м2 58,00 

  
  

5.4.
2 

Израда подне плоче, дебљине 25 цм, марке МБ 30. 
плочу извесасти преко хидроизолације. Горњу 
површину бетонске подлоге изравнати,а бетон 
неговати. Обрачун по м2 . м2 53,00 

  
  

5.4.
3 

Израда таванице резервоара а.б. плоча, дебљине 20 
цм, марке МБ 30. Израдити оплату са 
подупирачима и плочу армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, 
подупирачи, арматура и помоћна скела.Обрачун по 
м2 изливене плоче.  м2 46,00 

  

  

5.4.
4 

Израда  армирано бетонских зидова. МБ 30. 
Израдити оплату зидова и армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон справити 
и уградити и неговати по прописима. У цену улазе 
и оплата, подупирачи и арматура. Обрачун по м3 
бетона м3 17,00 

  

  

5.4.
5 

Израда међуспратне таванице ЛМТ, дебљине 16+4 
цм. Готове носаче поставити преко фетни-носача. 
Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима. 
Бетонирати бетоном марке МБ 30. У цену улазе и 
фетне-носачи са подупирачима. Оплата мора 
остати најмање 14 дана. Обрачун по м2 таванице м2 14,00 

  

  

5.4.
6 

Израда армирано бетонских стубова, серклажа, 
надвратника и надпрозорника марке МБ 30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту,детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, арматураи помоћна скела.Обрачун по м3 
серклажа.на скела. Обрачун по м3 бетона м3 1,00 
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5.4.
7 

Израдити рабиц цементну кошуљицу преко 
хидроизолације заваниве резервоара, дебљина 
кошуљице д=6 цм у размери 1:3. Кошуљицу 
рабицирати арматурном мрежом Q 84 постављеном 
обавезно у средини слоја. Цементни естрих извести 
са падом ка ивициц плоче.  Обрачун по м2 стварно 
изведене површине а у цену је урачунат сав 
материјал и рад потребан за извођење предметних 
радова.                                                                           
Обрачун по м2 површине. м2 36,00 

  

  

5.4.
8 

Израда АБ тротоара армиран мрежастом 
арматуром д=10. цм. ширине 80 цм. У цену 
урачунати и тампон шљунка д=10 цм. Тротоаре 
радити у ламелама до 2м дужине са пердашењем  и 
падом 1 %од објекта м2 38,00 

  

  

 Укупно армирано бетонски радови: 
    

5.5 Армирачки радови: 
Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  
савременог  алата и механизације намењеној овој враси радова.                                

Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      
Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове 
корозије, нити било какве трагове других материјала.  

Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  
правилан  облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани 
заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                                

Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.                
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Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. 
Јединична  цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног 
материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  
хоризонтални и вертикални  преноси  до места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.           

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.       

 
 

5.5.
1 

Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, 
транспорт, заваривање ( према потреби), 
постављање и везивање арматуре од челика. 
Обрачун од кг све комплет према горњем  
Обрачун по кг арматуре кг 3.500,00 

  

  

 Укупно армирачки радови: 
    

5.6 Тесарски радови: 
 

5.6.
1 

Израда четвороводне кровне конструкције од суве 
јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту 
идетаљима. На местима ослонаца дрвених греда 
поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 
Урадити све прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције крова м2 25,00 

  

  

5.6.
2 

Летвисање крова, кровним летвама 24/48 мм, у оба 
правца. Летвисање извести сувим, правим и 
квалитетним  летвама,оптималне  дужине. Обрачун 
по м2 хоризонталне пројекције кров. м2 25,00 

  
  

 Укупно тесарски радови: 
    

5.7 Кровопокривачки  радови: 
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5.7.

1 
Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп 
мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену 
улазе и постављање слемена и грбина од 
слемењака у продужном малтеру.Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције кров. м2 25,00 

  

  

 Укупно кровопокривачки радови: 
    

5.8 Изолатерски радови: 
Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                 

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-
односно да поседују атесте.   

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  
техничкој  документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе 
не смеју  штетно  да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. 
Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.  

Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. 
Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје 
објективни разлози.                

Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену 
цену радова.        
За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  
извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.  
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Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 
радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.      

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.    

 
 

5.8.
1 

Израда хидроизолације зидова и подова објекта. 
Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 
подлоге.  
Хидроизолацију извести од следећих слојева:          
- хладан премаз битулитом                                         - 
врућ премаз битуменом                                           - 
Кондор 3, залепљен за подлогу                                                
- врућ премаз битуменом                                               
- Гралбит И  -1/10, смакнут 50 цм и залепљен за                 
претходни слој.                                                            - 
врућ премаз битуменом.                                 
Обрачун по м2 изведене хидроизолације. м2 210,00 

  

  

5.8.
2 

Обрада бетонских зидова резервоара заштитним и 
хидроизолационим, еколошким премазом.  
Премаз је двокомпонентна полимером 
модификована смешана бази цемента. Подлогу 
припремити да будечврста, чиста, без прашине и 
сува. Евентуалне напрслине веће од 0,5 мм 
санирати. На подлогу нанети, четком или ваљком, 
Премаз припремити, по упутству произвођача, и 
нанети у два премаза,четком или 
ваљком.Временски размак наношења премаза је 24-
72 х. Премазе нанети унакрсно.Обрачун по м2 
обрађене површине. м2 175,00 
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 Укупно изолатерски радови: 
    

5.9 Браварски радови: 
Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну 
примену  савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити 
прописаног квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан 
да уради радионичке детаље  и исте поднесе Инвеститору на оверу. Важеће атесте морају да 
поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова  

Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и 
радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања 
приликом варења. Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова 
страних примеса.  Контролу  варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. 
Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још 
једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик.          

За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све 
потребне мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења 
извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по 
потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и 
остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).           
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Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како 
оне на самој конструкцији тако и оне које се уграђјују у бетон.                   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

 
 

5.9.
1 

Улазна врата (мере узети на објекту). Врата 
1.00/2.10 м, израдити од челичног профилисаног 
лима и крило врата обложити двоструким 
челичним лимом са испуном. Врата опремити 
оковом, и  бравом цилиндар са три кључа . Пре 
бојења метал очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну боју, а затим 
предхитовати и брусити. Нанети први слој 
ватроотпорне боје за метал, китовати и брусити и 
завршно обојити други пут. Врата атестирати. 
Врата израдити са фиксном жалузином. 
Донети готова врата на градилиште и извршити 
монтажу уз примену стандардне опреме, алата и 
механизације 
Остали детаљи према радионичким детаљима, 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. ком 1,00 

  

  

 Укупно браварски радови: 
 

 
 

  

5.1
0 

Лимарски радови: 
Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити 
прописаног квалитета односно да поседују атесте.  
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Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз 
обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу 
лима мора имати одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  
бити  заштићен (поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  
документацијом. Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих 
позиција, правилан геометријски облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да 
служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима 
(бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који 
су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.   

За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                            
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну 
радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и 
остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).         

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.         

 
 

5.1
0.1 

Израда и монтажа лежећих  олука од 
поцинкованим пластифицираним лимом, развијене 
ширине (РШ) до 150  цм,(заједно са опшивом 
венца), дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, 
једноредно са максималним размаком 3цм и 
летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих 
олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм 
инитовати са предње стране олука нитнама Ø4 мм, 
на размаку до 80 цм.Обрачун по м1 висећег олука. м1 23,00 
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5.1
0.2 

Израда и монтажа снегобрана од поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 0,55 мм у боји 
кровног покривача. Држачи су флаховима 
анкеровани за подлогу. 
Обрачун по м1.       м1 66,00 

  

  

5.1
0.3 

Израда и монтажа вертикалних олучних цеви 
поцинкованим пластифицираним лимом , развијене 
ширине (РШ) 50 цм, пресека 10x15 цм, дебљине 
лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе 
један у други минимум 50 мм и да се залетују 
калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са 
држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко 
обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 
бити удаљене од зида минимум 20 мм 
Обрачун по м' олука. м1 5,40 

  

  

 Укупно лимарски радови: 
    

5.1
1 

Молерско фарбарски радови: 
Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз 
пуну примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                  

Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      
Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  
документацији.   

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу 
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни 
премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема 
извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су 
према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  
којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су 
недопустива.  
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Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за 
заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. 
Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.    

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова 
извођач ће о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. 
Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од 
оштећења.     

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала 
за глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, 
мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                               
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важечих прописа у грађевинарству из ове области.      

 
 

5.1
1.1 

Заштита свих  површина  пре молерско-фарбарских  
радова фолијом и молерским тракама. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. м2 20,00 

  
  

5.1
1.2 

Бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. 
Изгипсати мања оштећења, изглетовати, 
импрегнирати површине тоном, исправљање 
емулзивним китом и бојење полудисперзивном 
бојом два пута. Обојене површине морају бити 
уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. м2 66,00 

  

  

5.1
1.3 

Бојење  фасаде дисперзионом бојом. Пре бојења 
фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а 
затим грундирати у два премаза. Затим бојити 
фасаду дисперзивном бојом   и нанети у два 
премаза на фасаду. Размак између првог и другог 
премаза је 2-4 часа. Малтерисане површине морају м2 40,00 

  

  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 163 од 278 

бити потпуносуве пре бојења. Пре почетка бојења 
урадити пробне узорке.Обрачун по м2 обојене 
фасаде. Обрачун од м2 све комплет према горњем 
опису. 

 Укупно молерско-фарбарски радови: 
    

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
 

5.1 Радови на припреми и рушењу       
5.2 Земљани радови       
5.3 Зидарски радови       
5.4 Армирано бетонски радови       
5.5 Армирачки радови       
5.6 Тесарски радови       
5.7 Кровопокривачки радови       
5.8 Изолатерски  радови       
5.9 Браварски радови       

5.10 Лимарски радови       
5.11 Молерско-фарбарски радови       

 У К У П Н О  ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
 

  
6 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ЈАКА СТРУЈА  

ОБЈЕКАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
 

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецифицираног 
материјала потребног за комплетну израду, уграђивање 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 изведеним радовима и 
конструкцијама. 
 

 

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени  са 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 164 од 278 

стручном радном снагом, а у потпуности према Техничким прописима важећим за предметне врсте радова. 
 
 

У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног неспецифицираног материјала, као и цена 
радне снаге (без ПДВ-а). Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у 
рад свих елемената инсталација наведених у позицијама. 
 
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису обавезни. Извођач може 
уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике 
као и наведени, а што претходно потврђује и оверава стручно лице-надзорни орган. 

 
6.1 КАБЛОВИ И ЦЕВИ 

 
6.1
.1 

Испорука и полагање каблова са 
бакарним проводницима, изолацијом 
од умреженог полиетилена и плаштом 
од слабо-гориве безхалогене 
мешавинена бази полиолефина за 
инсталације осветљења и прикључница. 
Каблови се полажу у зид или директно 
на зид или плафон испод облоге зидова 
или у простору спуштеног плафона, 
мањим делом кроз инсталационе цеви, 
са свим рачвањима и 
повезивањима,комплет са потребним 
бројем разводних кутија,дозни.. 

    

  

 N2XH-Ј 3x1,5 мм2 м 95
0     

 N2XH-Ј 4x1,5 мм2 м 18
0     

 N2XH-Ј 3x2,5 мм2 м 1.0
80     
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 N2XH-Ј 5x2,5 мм2 м 23     
 PP00-Y 5x4 мм2 (напајање РО-К, 

делом кроз објекат школе, уштемати у 
зид, делом кроз земљани ров poz 6.4) 

 

м 
 

65   
  

 PP00-Y 5x6 мм2 (напајање РО-С 
,делом кроз објекат школе и сале , 
уштемати у зид, делом кроз земљани 
ров поз 6.4) 

 

м 
 

55 
  

  

 PP00 4x16 мм2 (од новог МРО на стубу 
до ГРО у објекту школе) 

м 45     

 N2XH-Ј 1x16 мм2 од постојеће СИП до 
ГРО 

м 10     

6.1
.2 

Испорука и полагање у зидовима 
инсталационих ребрастих ХФ цеви од , 
следећих димензија: 

    
  

 цев фи 23мм м 10
0     

 УКУПНО КАБЛОВИ И ЦЕВИ    
6.2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ     
6.2
.1 

Испорука и монтажа опреме у 
разводни орман ознаке ГРО. 
Орман димензионисати у складу са 
опремом у њему тако да постоји 30% 
резервног слободног простора. 
Орман треба да буде израђен у 
механичкој заштити ИП40. Урадити 
прописно шемирање ормана. 
Извршити трајно и јасно 
обележавање уграђене опреме Уз 
орман доставити потребну атестну 
документацију опреме. 

ком 1 
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Плаћа се комплет испоручено и 
постављено за исправан рад заједно 
са 
следећом опремом: 
1 ком Гребенаста склопка 0-1, 63А, 3п 
1 ком - заштитна струјна 
диференцијална склопка ФИД 
63/0,3А, 3п 
1 ком - комплет НН аутоматски 
прекидачи - осигурачи, типа ″Б″, 6кА, 
називних струја (6А, 1п) према 
једнополној шеми 
11 ком - комплет НН аутоматски 
прекидачи - осигурачи, типа ″Б″, 6кА, 
називних струја (10А, 1п) према 
једнополној шеми 
29 ком - комплет НН аутоматски 
прекидачи - осигурачи, типа ″Б″, 6кА, 
називних струја (16А, 1п) према 
једнополној шеми 
2 ком - комплет НН аутоматски 
прекидачи - осигурачи, типа ″Ц″, 6кА, 
називних струја (16А, 3п) према 
једнополној шеми 
1 ком - комплет НН аутоматски 
прекидачи - осигурачи, типа ″Ц″, 6кА, 
називних струја (20А, 3п) према 
једнополној шеми 
1 ком - комплет НН аутоматски 
прекидачи - осигурачи, типа ″Ц″, 6кА, 
називних струја (32А, 3п) према 
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једнополној шеми 
1 ком Гребенаста склопка ГС Р-0-А 10А 
1 ком Тајмер (0-24х) 10А, 1п 
1 ком Контактор 10 А,1п 
Бакарне сабирнице, редне стезаљке, 
потпорни изолатори, проводници за 
шемирање, шеме, опоменске 
таблице, натписне плочице и сав 
ситан монтажни материјал. 

 УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ    
6.3 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
6.3
.1 

Испорука и постављање инсталационог 
материјала у ПВЦ кутијама у зиду од 
опеке, или гипсаном зиду и 
повезивање. Све прекидаче поставити 
на висини 1.1 м од пода, а прикључнице 
на 0.35 м од пода или према подацима 
датим у графичкој документацији. За 
технолошке прикључнице монтажну 
висину усагласити према условима из 
технолошког пројекта и захтева 
прозвођача опреме која се уграђује. 

    

  

 - Прекидачи:       
 обични једнополни, 10 А, 250 В 2М, IP20 ко

м 
7     

 обични једнополни, 10 А, 250 В 1М, IP20 ко
м 

18     

 наизменични, 10 А, 250 В 1М, IP20 ко
м 

6     

 доѕна,прирубница и маска 2М Ко
мп

31     
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л 
 -Прикључнице:       

 Трофазна прикључница шуко 16А, 400 В, 
ИП20 

ко
м 

1     

 Монофазна прикључница шуко 2М са 
поклопцем 16А, 250 В, IP20 

ко
м 

69     

 Монофазна прикључница шуко 
двострука 16А, 250 В, ИП20 

ко
м 

6     

 доѕна,прирубница и маска 2М ко
мп
л 

8 
  

  

 доѕна,прирубница и маска 4М ко
мп
л 

14 
  

  

 доѕна,прирубница и маска 7М ко
мп
л 

19 
  

  

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ    
6.4 СВЕТИЉКЕ 

Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку, монтажу и повезивање ниже описаних светиљки укључујући: 
-испоруку и постављање куке за вешање или одговарајућих типлова за причвршћавање светиљке на таваници или зиду 
-испорука, монтажа и повезивање помоћу стезаљки на већ изведену инсталацију светиљке како је то описано у појединим 
позицијама 
-постављање у светиљке, сијалице, односно ЛЕД 
-прање, брисање и намештање на светиљке стаклене или пластичне кугле, звона или поклопца, који су саставни део светиљке 
-испитивање и стављање под напон 
-замену свих сијалица, LED цеви а који не буду исправни у тренутку техничког пријема инсталације 
Испорука и монтажа на месту означеном на цртежима на плафон или зид светиљке комплет са прибором за монтажу, грлом, 
предспојним справама и сијалицама одговарајуће снаге. 
 

Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад. Светиљке су по избору пројектанта ентеријера, и могу се уградити само уз 
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његову писмену сагласност, а следећих карактеристика: 
 

6.4.1 Испорука и монтажа надградне ЛЕД 
светиљке опремљена високо 
ефикасним 
сатинираним ПММА поклопцен који 
обезбедјује униформност светла и 
обезбедјује добијање светлости без 
бљеска.Кућиште светиљке је офарбано 
електростатички у боју по зељи 
инвеститора. Светиљка је снаге 
36W,4700Лм и поседује високо 
ефикасни LED CHIP модул задње 
генерације који обезбедјује светлост 
боје 4000К. Коефицијент репродукције 
боја Ра>80%. Животни век светиљке је 
већи од 50,000 х ради са ефикасношћу 
чипа већом од 70% од 
иницијалног(почетног) флукса након 
50.000 х рада, UGR<19. Димензије 
светиљке 597x597 x50 мм. Светиљка је 
израђена у заштити ИП20, боје по жељи 
инвеститора и еквивалентна је типу 
ELMAT PETRIDIS – FOGLIO Q S LED 36W 
4700Lm NEUTRAL 295051. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ко
м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

  

  

6.4
.2 

Испорука и монтажа надградне ЛЕД 
светиљке опремљене високо 
ефикасним 
сатинираним ПММА поклопцем који 
обезбедјује униформност светла и 
добијање светлости без бљеска. 
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Кућиšте светиљке је офарбано 
електростатички у боју по зељи 
инвеститора. Светиљка је снаге 36W, 
5800 лм и поседује високо ефикасни 
LED CHIP модул задње генерације који 
обезбедјује светлост боје 4000К. 
Коефицијент репродукције боја Ра>80%. 
Животни век светиљке је већи од 50.000 
х ради са ефикасноšћу чипа већом од 
80% од иницијалног (почетног) флукса 
након 50.000 х рада. Димензије 
светиљке 1200x300x50 мм. Светиљка је 
израђена у заšтити ИП20, боје по жељи 
инвеститора и еквивалентна је типу 
ELMAT PETRIDIS – FOGLIO S LED 36W 
5700Lm NEUTRAL 29507 . 

 

ко
м 

 

8 

6.4.
3 

Надградна ЛЕД плафоњере хомогеног 
осветљења. Снага светиљке 18W, флукс 
1440 Лм. Ефикасност 80лм/W.Светлосни 
сноп 120 степени. SDCM<5. Кућиште 
светиљке израдјено од метала. 
Дифузор светиљке израдјен од 
поликарбоната дифузне расподеле. 
Светиљка опремљена LED модулима и 
напајањем. Животни век модула 30000 
х рада Л70Б50. Гаранција 3 године. 
Свертиљка је пречника 350мм и висине 
115мм. и слична је типу LEDVANCE 
SURFACE CIRCULAR 300 LED 18W IP44 
ELMAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ко
м 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

  

  

6.4. Испорука И монтажа Лед рефлектора  
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4 5200 lm 230V 50W, ИП65. .Обрачун по 
комаду 

ко
м 

3 

6.4.
5 

Паник светиљка: Испорука и монтажа 
антипаничне ЛЕД светиљке , са свим 

потребним прибором за монтажу и лед 
извором светла. Светиљка је димензија 
350X134X35 мм. У светиљку су уграђена 12 
лед модула, укупног флукса 100 лм, 
светиљка је у приправном споју са 
сопственом аку-батерија 3,6В 1Аh за 
аутономни рад од 3 сата. Свеwтиљка има 
могућност регулације приправни/трајни 
спој. Светиљка је израђена у заштити ИП40 
са додатним показивачем правца СП-114. 
за правац кретања, слично типу ELMAT 
OLYMPIA 

ELECTRNICS GR-310/12L/180 

 
 
 
 
 
 
 
 

ко
м 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

  

  

 УКУПНО СВЕТИЉКЕ 

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

 

 

  

6.5 ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 

6.5 Испоручити и на место означеном на       
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.1 цртежу, на 30 цм од пода у зиду мокрог 
чвора уградити кутију за изједначење 
потенцијала ПС. Кутија је снабдевена 
пластичним поклопцем и опремљена је са 
прикључним сказаљкама за проводник до 
35 мм² и 6 прикључних места за прикључак 
водова до 6 мм². 

 Плаћа се испорука и уградња. ком 2 
    

6.5
.2 

Проводником N2XH 4 мм² испод малтера (у 
зиду) и у поду извести од кутије ПС изводе 
за повезивање металних делова у мокром 
чвору који нису саставни делови 
електричних уређаја и то посебно: 
-за одводну цев умиваоника, 
-за канализациону цев, 
-за водоводну цев (уколико није 
пластична), 
-за каду, 
Просечна дужина по једном одводу је 4 м. 
Спајање на цевоводе се врши помоћу 
шелни, оловних подметача дебљине 3 мм 
испод целе шелне, завртњем М6 са 
матицом и озубљеним подметачем и 
кабловском стопицом. 
 

Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако 
да га прекрије малтер односно керамика 
којом се зид облаже. 

ко
м 

2 
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Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако 
да га прекрије малтер односно керамика 
којом се зид облаже. 
Укупан број извода по једној кутији је 5. 
Потребан материла по једној кутији је: 
-проводник N2XH-Ј 1x4 мм² 20 м 

Плаћа се за сав рад и материјал по једној 
кутији. 

6.5
.3 

Испоручити и од заштитне сабирнице у 
разводним таблама до кутија ПС  у мокром 
чвору положити проводник N2XH 1x6 мм² 
испод малтера (у зиду) и у зид од опеке 
испод облоге зидова. 

Просечна дужина проводника N2XH 1x6 
мм2 по једној кутији ПС је 10 м. 

Плаћа се за сав рад и материјал по једној 
кутији ПС, заједно са повезивањем у њима 
и на заштитним сабирницама у 
припадајућем орману. 

ко
м 

2 

  

  

 УКУПНО УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ    

6.6 РАЗНИ РАДОВИ 

6.6
.1 

По завршетку радова на извођењу ел. 
инсталација Извођач је дужан урадити 
следеће: 
Предати Инвеститору све потребне 
атесте за уграђену опрему 
Извршити преглед и функционално 

па
уш
ал
но 

1 
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испитивање електроинсталација у 
погледу изолованости и безбедности од 
превисоког напона додира. Извршити 
мерења отпора уземљења и отпора 
петље кварова а добијене резултате 
предати Инвеститору 
 
Отклонити евентуалне техничке и 
естетске грешке 
Уношење свих измена у току извођења 
електричних инсталација. 
Предаја Инвеститору 
електроинсталације на коришћење. 

6.6.
2 Израда пројекта изведеног стања јаке 

струје 
па
уш
ал
но 

1 

  

  

6.6
.3 

Испорука и полагање ГАЛ штитника и 
позор траке за заштиту каблова слабе 
струје који се полажу рову .Обрачун по 
м1 

м1 10
0   

  

6.6
.4 

Ископ рова димензија 0.8х0,4 м за 
полагање енергетског кабла од МРО до 
ГРО и од ГРО школе до РО С сале кмао и 
од ГРО до РО К, у комплету са 
постављањем песка гранулације 1 
испод и изнад кабла по 10цм са 
затрпавањем рова и одвођењем вишка 
земље на најближу депонију .Обрачун 
по м1 

м1 80 

  

  

6.6
.5 

Испорука и полагање ГАЛ штитника и 
позор траке за заштиту енергетског 

м1 80     
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кабла од ГРО до РО С и РО К.Обрачун по 
м1 

6.6
.6 

Израда отвора за улаз каблова јаке и 
слабе струје у објекте котларнице и 
сале, као и за излаз из школе са свим 
потребним заштитама од уласка воде и 
цевима у оба објекта силиконисањем 
.Обрачун по комплету 

ко
мп
л 

3 

  

  

6.6
.7 

Испорука и монтажа громобрана са 
раним стартом са временом 
предњачења од 30 микросекунди у 
комплету са цеви,адаптером и 
опоменском таблицом.Обрачун по 
комплету 

ко
мп
л 

1 

  

  

6.6
.8 

Испорука и монтажа ФеЗн 20х3 мм 
громобранске траке за прихватни 
систем и спустове до КМС кутија у 
комплету са одговарајућим носачима за 
слеме,коси кров и зид.Обрачун по м1 

м1 60 

  

  

6.6
.9 

Испорука и монтажа ФеЗн 25х4 мм 
траке за полагање у ров на растојању 
1м од објекта за спајање сонди 
међусобно, за уземљење агрегата као и 
уземљење пумпи хидроцила.Обрачун 
по м1 

м1 85 

  

  

6.6
.10 

Испорука и побијање поцинковане 
сонде дужине 2 м1:обрачун по комаду 

ко
м 

4     

6.6
.11 

Ископ рова димензија 0.6х0,4 м за 
полагање уземљења са затрпавањем 
након полагања громобранске 
траке.Обрачун по м1 

м1 55 
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6.6
.12 

Испорука и монтажа укрсног комада за 
споја траке на крову,рову.Обрачун по 
комаду 

ко
м 

15 
  

  

6.6
.13 

Испорука и монтажа КМС кутије за 
мерноиспитни спој у комплету са 
механичком заштитом у дужини од 
1,5м.Обрачун по комплету 

ко
мп
л 

2 

  

  

6.6
.14 

Спајење вертикалнх олука 
одговарајућом обујмицом са већ 
постојећом траком из темеља након 
замене истих.Обрачун по комаду 

ко
м 

6 

  

  

6.6
.15 

Мерење И испитивање громобранског 
уземљења И доставити стручни налаз о 
испитивању громобранске 
инсталација.Обрачун по паушалу. 

па
уш
ал
но 

1 

  

  

6.6
.16 

Демонтажа свих постојећих елемената 
електричних инсталација у објекту 500 
м2 (светиљке, прикључнице, , 
прекидачи, разводни ормани разводне 
табле..) НАПОМЕНА: Демонтирани 
материјал предати кориснику уз 
Записник.Обрачун по паушалу 

па
уш
ал
но 

1 

  

  

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ    
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА радова на електричним инсталацијама ЈАКА СТРУЈА-ОБЈЕКАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
  

6.1 КАБЛОВИ И ЦЕВИ       
6.2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ       
6.3 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ       
6.4 СВЕТИЉКЕ       
6.5 ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД       
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ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 
6.6 РАЗНИ РАДОВИ        

 УКУПНО    
7 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА – ОБЈЕКАТ СПОРТСКА САЛА 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецифицираног 
материјала потребног за комплетну израду, уграђивање 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 изведеним радовима и конструкцијама. 
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени са 
стручном радном снагом, а у потпуности према Техничким прописима важећим за предметне врсте радова. 
У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног неспецифицираног материјала, као и цена 
радне снаге (без ПДВ-а). Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у 
рад свих елемената инсталација наведених у позицијама. 
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису обавезни. Извођач може уградити и 
другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и 
наведени, а што претходно потврђује и оверава стручно лице-надзорни орган. 
 

 
7.1 КАБЛОВИ И ЦЕВИ 
7.1
.1 

Испорука и полагање каблова са бакарним 
проводницима, изолацијом од умреженог 
полиетилена и плаштом од слабо- гориве 
безхалогене мешавинена бази полиолефина 
за инсталације осветљења и прикључница. 
Каблови се полажу у зид или директно на 
зид или плафон испод облоге зидова или у 
простору спуштеног плафона, мањим делом 
кроз инсталационе         цеви,         са         
свим         рачвањима       и 
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повезивањима,комплет    са    потребним    
бројем  разводних 

 N2XH-Ј 3x1,5 мм2 м 520     

 N2XH-Ј 3x2,5 мм2 м 320     

7.1
.2 

Испорука и полагање на зидовима 
инсталационих ребрастих ХФ цеви од , 

следећих димензија: 
    

  

 цев фи 23мм м 50     

 УКУПНО   
7.2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
7.2
.1 

Испорука и монтажа опреме у разводни 
орман ознаке РО-С. 
 
 
Орман димензионисати у складу са опремом 
у њему тако да постоји 30% резервног 
слободног простора. Урадити прописно 
шемирање ормана. Орман треба да буде 
израђен у механичкој заштити ИП40 
Извршити трајно и јасно обележавање 
уграђене опреме Уз орман доставити 
потребну атестну документацију опреме. 
Плаћа се комплет испоручено и постављено 
за исправан рад заједно са следећом 
опремом: 
1 ком Постојеће контролно бројило 
1 ком Гребенаста склопка 0-1 25А,3п 

ком  1 
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3 ком Лимитатор 20А, 1п 
1 ком - заштитна струјна диференцијална 
склопка ФИД 20/0,3А 
1 ком - комплет НН аутоматски прекидачи - 
осигурачи, типа 
″Б″, 6кА, називних струја (6А, 1п) према 
једнополној шеми 
 
5 ком - комплет НН аутоматски прекидачи - 
осигурачи, типа 
″Б″, 6кА, називних струја (10А, 1п) према 
једнополној шеми 
 
11 ком - комплет НН аутоматски прекидачи - 
осигурачи, типа ″Б″, 6кА, називних струја 
(16А, 1п) према једнополној шеми 
1 ком Гребенаста склопка ГС Р-0-А 10А 
1 ком Тајмер (0-24х) 10А 
1 ком Контактор 10 А 

Бакарне сабирнице, редне стезаљке, 
потпорни изолатори, проводници за 

шемирање, шеме, опоменске таблице, 
натписне плочице и сав ситан монтажни 

материјал. 
 УКУПНО    

7.3 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
7.3 Испорука и постављање инсталационог       



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 180 од 278 

.1 материјала у ПВЦ кутијама у зиду од опеке, 
или гипсаном зиду и повезивање. Све 

прекидаче поставити на висини 1.1 м од 
пода, а прикључнице на 0.35 м од пода или 

према подацима датим у графичкој 
документацији. За технолошке прикључнице 

монтажну висину усагласити према 
условима из технолошког пројекта и захтева 

прозвођача опреме која се уграђује. 
 - Прекидачи:       

 обични једнополни, 10 А, 250 В 2М ком 4     

 обични једнополни, 10 А, 250 В 1М ком 6     

 наизменични, 10 А, 250 В 1М ком 4     

 доѕна,прирубница и маска 2М компл 16     

 -Прикључнице:       
 Монофазна прикључница шуко 2М са 

поклопцем 16А, 250 В 
ком 26 

  
  

 доѕна,прирубница и маска 2М компл 2     

 доѕна,прирубница и маска 4М компл 2     

 доѕна,прирубница и маска 7М компл 10     

 УКУПНО    
7.4 СВЕТИЉКЕ 

Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку, монтажу и повезивање ниже описаних светиљки укључујући: 
 
-испоруку и постављање куке за вешање или одговарајућих типлова за причвршћавање светиљке на таваници или зиду 
-испорука, монтажа и повезивање помоћу стезаљки на већ изведену инсталацију светиљке како је то описано у појединим 
позицијама 
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-постављање у светиљке, сијалице, односно ЛЕД цеви и стартера 
-прање, брисање и намештање на светиљке стаклене или пластичне кугле, звона или поклопца, који су саставни део светиљке 
-испитивање и стављање под напон 
-замену свих сијалица, ЛЕД цеви а који не буду исправни у тренутку техничког пријема инсталације 
Испорука и монтажа на месту означеном на цртежима на плафон или зид светиљке комплет са прибором за монтажу, грлом, 
предспојним справама и сијалицама одговарајуће снаге. 
Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад. Светиљке су по избору пројектанта ентеријера, и могу се уградити само уз 
његову писмену сагласност, а следећих карактеристика: 

 
7.4
.1 

Испорука и монтажа надградне ЛЕД 
светиљке опремљена високо ефикасним 
сатинираним ПММА поклопцен који 
обезбедјује униформност светла и 
обезбедјује добијање светлости без 
бљеска.Кућиште светиљке је офарбано 
електростатички у боју по зељи инвеститора. 
Светиљка је снаге 36W,4700Лм и поседује 
високо ефикасни LED CHIP модул задње 
генерације који обезбедјује светлост боје 
4000К. Коефицијент репродукције боја 
Ра>80%. Животни век светиљке је већи од 
50,000 х ради са ефикасношћу чипа већом од 
70% од иницијалног(почетног) флукса након 
50.000 х рада, УГР<19. Димензије светиљке 
597x597 x50 мм. 
Светиљка је израђена у заштити ИП20, боје 
по жељи инвеститора и еквивалентна је типу 
ELMAT PETRIDIS – FOGLIO 
Q S LED 36W 4700Lm NEUTRAL 295051. 
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ком 7 

7.4
.2 

Испорука и монтажа надградн ЛЕД 
светиљке високих перформанси, са 
широкоснопном оптиком, укупне снаге 58W, 
излазног флукса 7500лм. Кућиште светиљке 
је израђено од алуминијума изливеног под 
високим притиском, обојено мат белом 
бојом. Век трајања светиљке најмање 50000 
радних сати пре него што светлосни флукс 
опадне на 85% назначене вредности. 
Ефикасност светиљке је 144лм/W, 
температура боје 4000К. Степен заштите 
ИП65, ИК08, амбијентална радна 
температура у опсегу од -40°Ц то +55°Ц. 
Димензије светиљке 339 x 165 x 100 мм. 
Маса 2.82 кг. Еквивалентна типу CRAFT 
LED 7500-840 PM WB LDO WX Произвођач 
ZUMTOBEL или сл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

  

  

7.4
.3 

Надградна ЛЕД плафоњере хомогеног 
осветљења. Снага светиљке 18W, флукс 1440 
Лм. Ефикасност 80лм/W.Светлосни сноп 120 
степени. SDCM<5. Кућиште светиљке 
израдјено од метала. Дифузор светиљке 
израђен од поликарбоната дифузне 
расподеле. Светиљка опремљена LED 
модулима и напајањем. Животни век модула 
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30000 х рада Л70Б50. 
Гаранција 3 године. Свертиљка је пречника 
350мм и висине 115мм. и слична је типу 
LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 300 LED 
18W IP44 ELMAT 

 
 
 
ком 

 
 
 
2 

7.4
.4 

Испорука и монтажа Лед рефлектора 5200 
Lm 230V 50W, ИП65. .Обрачун по комаду 

 
ком 

 
1   

  

7.4
.5 

Паник светиљка: Испорука и монтажа 
антипаничне ЛЕД светиљке , са свим 
потребним прибором за монтажу и лед 
извором светла. Светиљка је димензија 
350X134X35 мм. У светиљку су уграђена 12 
лед модула, укупног флукса 100 лм, 
светиљка је у приправном споју са 
сопственом аку-батерија 3,6В 1Аh за 
аутономни рад од 3 сата. Свеwтиљка има 
могућност регулације приправни/трајни 
спој. Светиљка је израђена у заштити ИП40 
са додатним показивачем правца СП-114. за 
правац кретања, слично типу ELMAT 
OLYMPIA 
ELECTRNICS GR-310/12L/180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

  

  

 УКУПНО 
ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА ПРОЈЕКТАНТИМА ЈОШ 
ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ. НАКОН ОБАВЉЕНОГ УСАГЛАШАВАЊА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН 
ДА БЕСПЛАТНО ДОСТАВИ НА ОДОБРЕЊЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ЗА СВАКИ ТИП СВЕТИЉКЕ. 
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7.5  ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА  
7.5
.1 

Испоручити и на место означеном на 
цртежу,  на 30  цм  од пода у зиду мокрог 

чвора уградити кутију за изједначење 
потенцијала ПС. Кутија је снабдевена 

пластичним поклопцем и опремљена је са 
прикључним сказаљкама за проводник до 35 

мм² и 6 прикључних места за прикључак 
водова до 6 мм². 

    

  

 Плаћа се испорука и уградња.  
ком 

 
1   

  

7.5
.2 

Проводником Н2XХ-Ј 4 мм² испод малтера 
(у зиду) и у поду извести од кутије ПС 
изводе за повезивање металних делова у 
мокром чвору који нису саставни делови 
електричних уређаја и то посебно: 
 
 
 
-за одводну цев умиваоника, 
-за канализациону цев, 
-за водоводну цев (уколико није пластична), 
-за каду, 
Просечна дужина по једном одводу је 4 м. 
Спајање на цевоводе се врши помоћу шелни, 
оловних подметача дебљине 3 мм испод 
целе шелне, завртњем М6 са матицом и 

ком 1 
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озубљеним подметачем и кабловском 
стопицом. 
 
 
Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако 
да га прекрије малтер односно керамика 
којом се зид облаже. 
 
 
Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако 
да га прекрије малтер односно керамика 
којом се зид облаже. 
 
 
Укупан број извода по једној кутији је 5. 
Потребан материла по једној кутији је: 
-проводник N2XH-Ј 1x4 мм² 20 м 

Плаћа се за сав рад и материјал по једној 
кутији. 

7.5
.3 

Испоручити и од заштитне сабирнице у 
разводним таблама    до кутија ПС у мокром 
чвору положити проводник N2XH 1x6 мм² 
испод малтера (у зиду) и у зид од опеке 
испод облоге зидова. 
 
Просечна дужина проводника N2XH-Ј 1x4 
мм2 по једној кутији ПС је 10 м. 

ком 1 
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Плаћа се за сав рад и материјал по једној 
кутији ПС, заједно са повезивањем у њима и 
на заштитним сабирницама у припадајућем 

орману. 
 УКУПНО    

7.6 РАЗНИ РАДОВИ 
7.6
.1 

По завршетку радова на извођењу ел. 
инсталација Извођач је дужан урадити 

следеће: 
Предати Инвеститору све потребне атесте за 
уграђену опрему 
 
Извршити преглед и функционално 
испитивање електроинсталација у погледу 
изолованости и безбедности од превисоког 
напона додира. Извршити мерења отпора 
уземљења и отпора петље кварова а добијене 
резултате предати Инвеститору 
 
 
Отклонити евентуалне техничке и естетске 
грешке 
 
 
Уношење свих измена у току извођења 
електричних инсталација. 
Предаја Инвеститору електроинсталације на 

коришћење. 

паушалн
о 

1 
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7.6
.2 

Спајење вертикалнх олука одговарајућом 
обујмицом са вец постојецом траком из 
темеља након замене истих.Обрачун по 
комаду 

ком 4 

  

  

7.6
.3 

Демонтажа свих постојећих елемената 
електричних инсталација у објекту 200 м2 
(светиљке, прикључнице, , прекидачи, 
разводни ормани разводне табле..) 
НАПОМЕНА: Демонтирани материјал 
предати кориснику уз Записник.Обрачун по 
паушалу 

паушалн
о 

1 

  

  

 УКУПНО    
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ОБЈЕКАТ СПОРТСКА САЛА  

 
7.1 КАБЛОВИ И ЦЕВИ       
7.2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ       
7.3 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ       
7.4 СВЕТИЉКЕ       
7.5 ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД 

ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА       

7.6 РАЗНИ РАДОВИ       
 УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ОБЈЕКАТ СПОРТСКА САЛА 
    
8 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА-ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦА 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
 

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у 
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну 
израду, уграђивање 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 изведеним радовима и конструкцијама. 

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати 
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стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом, а у 
потпуности према Техничким прописима важећим за предметне врсте радова. 
У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног 
неспецифицираног материјала, као и цена радне снаге (без ПДВ-а). Цена укључује и 
израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у 
рад свих елемената инсталација наведених у позицијама. 
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог 
материјала нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему, односно 
материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне 
карактеристике као и наведени, а што претходно потврђује и оверава стручно лице-
надзорни орган. 

 
8.1 КАБЛОВИ И ЦЕВИ       
8.1
.1 

Испорука и полагање каблова са бакарним 
проводницима, изолацијом од умреженог 
полиетилена и плаштом од слабо- гориве 
безхалогене мешавинена бази 
полиолефина за инсталације осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу у зид или 
директно на зид или плафон испод облоге 
зидова или у простору спуштеног плафона, 
мањим делом кроз инсталационе         цеви,         
са         свим         рачвањима       и 

повезивањима,комплет    са    потребним    
бројем разводних 

    

  

 N2XH-Ј 3x1,5 мм2 за 
напајање 
расвете и 
цир.пумпи 

м 
  

  

 N2XH-Ј 3x2,5 мм2 м     
 N2XH-Ј 5x2,5 мм2 м     

8.1 Испорука и полагање на зидовима инсталационих глатких ХФ цеви од ,       
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.2 следећих димензија: 
 цев фи 16мм м 50     
 УКУПНО   

8.2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
8.2
.1 

Испорука и монтажа опреме у разводни орман ознаке РО-К. 
 

Орман димензионисати у складу са опремом у њему 
тако да постоји 30% резервног слободног простора. 
Урадити прописно шемирање ормана. Орман треба да 
буде израђен у механичкој заштити ИП54 Извршити 
трајно и јасно обележавање уграђене опреме Уз орман 
доставити потребну атестну документацију опреме. 

 
Плаћа се комплет испоручено и постављено за исправан 
рад заједно са следећом опремом: 

- 1 ком - заштитна струјна диференцијална склопка 
ФИД 25/0,3А 
- 2 ком - комплет НН аутоматски прекидачи - осигурачи, типа 
″Б″, 6кА, називних струја (10А, 1п) према једнополној шеми 
 
- 2 ком - комплет НН аутоматски прекидачи - осигурачи, типа 
″Б″, 6кА, називних струја (16А, 1п) према једнополној шеми 
 
 
- 1 ком - комплет НН аутоматски прекидачи - осигурачи, типа 
″Ц″, 6кА, називних струја (25А, 3п) према једнополној шеми 
 

Бакарне сабирнице, редне стезаљке, потпорни изолатори, 
проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне 

плочице и сав ситан монтажни материјал. 

ком 1 

  

  

8.2
.2 

Испорука и монтажа опреме у разводни орман ознаке 
РО- КОМ. 

Орман димензионисати у складу са опремом у њему 
тако да постоји 30% резервног слободног простора. 
Урадити прописно шемирање ормана. Извршити трајно 
и јасно обележавање уграђене опреме Уз орман 
доставити потребну атестну документацију опреме. 
 
Плаћа се комплет испоручено и постављено за исправан 
рад заједно са следећом опремом: 

- 1 ком. гребенасти прекидач трополни 3Г-25-10-у 
- 3 ком. прекидач једнополни 3Г-16-90-у 
- 1 ком. биметални реле (0,22-1,66А) 
- 1 ком. биметални реле (0.09-0.91А) 
- 1 ком. биметални реле (0,27-0,72А) 

ком 1 
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- 3 ком - komplet NN automatski prekidači - osigurači, tipa 
″B″, 6kA, nazivnih struja (10A, 1p) prema jednopolnoj 
šemi 
- 3 ком. - komplet NN automatski prekidači - osigurači, tipa 
″B″, 6kA, nazivnih struja (6A, 1p) prema jednopolnoj šemi 
- 3 ком. сигнална светиљка зелена 
- 1 ком. монофазна суко прикључница, 
силумин, са поклопцем 2П+ПЕ, 16А, 230V 

Бакарне сабирнице, редне стезаљке, потпорни изолатори, 
проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне 

плочице и сав ситан монтажни материјал. 
 УКУПНО   

8.3 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
8.3
.1 

Испорука и постављање инсталационог материјала у ПВЦ кутијама у 
зиду од опеке, или гипсаном зиду и повезивање. Све прекидаче 

поставити на висини 1.1 м од пода, а прикључнице на 0.35 м од пода 
или према подацима датим у графичкој документацији. За технолошке 

прикључнице монтажну висину усагласити према условима из 
технолошког пројекта и захтева прозвођача опреме која се уграђује. 

    

  

 - Прекидачи:       
 обични једнополни, 10 А, 250 В ОГ ком 1     
 серијски, 10 А, 250 В ОГ ком 1     
 Прикључнице:       
 Монофазна прикључница шуко ОГ са поклопцем 16А, 250В, ИП 44  

ком 
 

2     

 Трофазна прикључница шуко ОГ са поклопцем 16А, 400В, ИП44  
ком 

 
1     

 УКУПНО   
8.4 СВЕТИЉКЕ 

Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку, монтажу и повезивање ниже описаних светиљки укључујући: 

-испоруку и постављање куке за вешање или одговарајућих типлова за причвршћавање светиљке на таваници или зиду 

-испорука, монтажа и повезивање помоћу стезаљки на већ изведену инсталацију светиљке како је то описано у појединим позицијама 

-постављање у светиљке, сијалице, односно ЛЕД цеви 

-прање, брисање и намештање на светиљке стаклене или пластичне кугле, звона или поклопца, који су саставни део светиљке 

-испитивање и стављање под напон 

-замену свих сијалица, ЛЕД цеви који не буду исправни у тренутку техничког пријема инсталације 

Испорука и монтажа на месту означеном на цртежима на плафон или зид светиљке комплет са прибором за монтажу, грлом, предспојним справама и сијалицама 
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одговарајуће снаге. 

Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад. Светиљке су по избору пројектанта ентеријера, и могу се уградити само уз његову писмену сагласност, а 
следећих карактеристика: 

  
8.4
.1 

Испорука и монтажа надградне ЛЕД 
светиљке 2x18W IP 65 

заштити.Обрачун по комаду 

 

ко
м 

 

3   

  

8.4
.2 

Надградна ЛЕД плафоњере хомогеног 
осветљења. Снага светиљке 18W, флукс 
1440 Лм. Ефикасност 80лм/W.Светлосни 
сноп 120 степени. SDCM<5. Кућиште 
светиљке израдјено од метала. Дифузор 
светиљке израђен од поликарбоната 
дифузне расподеле. Светиљка опремљена 
led модулима и напајањем. Животни век 
модула 30000 h рада Л70Б50. Гаранција 3 
године. Свертиљка је пречника 350мм и 
висине 115мм. и слична је типу LEDVANCE 
SURFACE CIRCULAR 300 LED 18W IP44 ELMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ко
м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

  

8.4
.3 

Паник светиљка: Испорука и монтажа 
антипаничне ЛЕД 

светиљке , са свим потребним прибором за 
монтажу и лед извором светла. Светиљка је 
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димензија 350X134X35 мм. У светиљку су 
уграђена 12 лед модула, укупног флукса 
100 лм, светиљка је у приправном споју са 
сопственом аку-батерија 3,6В 1Аh за 
аутономни рад од 3 сата. Свеwтиљка има 
могућност регулације приправни/трајни 
спој. Светиљка је израђена у заштити ИП40 
са додатним показивачем правца СП-114. 
за правац кретања, слично типу ELMAT 
OLYMPIA 

ELECTRNICS GR-310/12L/180 

 

 

 

 

 

 

 

ко
м 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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

  

8.5 ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 

8.5
.1 

Испоручити и на место  означеном на 
цртежу, на 30 цм од  пода у зиду мокрог 
чвора уградити кутију за изједначење 
потенцијала ПС. Кутија је снабдевена 
пластичним поклопцем и опремљена је са 
прикључним сказаљкама за проводник до 
35 мм² и 6 прикључних места за прикључак 
водова до 6 мм². 

    

  

 Плаћа се испорука и уградња.  

ко
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м 1 

8.5
.2 

Проводником Н2XХ-Ј 4 мм² испод малтера 
(у зиду) и у поду извести од кутије ПС 
изводе за повезивање металних делова у 
мокром чвору који нису саставни делови 
електричних уређаја и то посебно: 

-за одводну цев умиваоника, 

-за канализациону цев, 

-за водоводну цев (уколико није 
пластична), 

-за каду, 

Просечна дужина по једном одводу је 4 м. 

Спајање на цевоводе се врши помоћу 
шелни, оловних подметача дебљине 3 мм 
испод целе шелне, завртњем М6 са 
матицом и озубљеним подметачем и 
кабловском стопицом. 

Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако 
да га прекрије малтер односно керамика 
којом се зид облаже. 

Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако 
да га прекрије малтер односно керамика 
којом се зид облаже. 

ко
м 

1 
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Укупан број извода по једној кутији је 5. 
Потребан материла по једној кутији је: 

-проводник N2XH-Ј 1x4 мм² 20 м 

Плаћа се за сав рад и материјал по једној 
кутији. 

8.5
.3 

Испоручити и од заштитне  сабирнице  у  
разводним  таблама до кутија ПС у мокром 
чвору положити проводник N2XH 1x6 мм² 
испод малтера (у зиду) и у зид од опеке испод 
облоге зидова. 
 

Просечна дужина проводника N2XH 1x4 мм2 
по једној кутији ПС је 10 м. 

Плаћа се за сав рад и материјал по једној 
кутији ПС, заједно са повезивањем у њима и на 

заштитним сабирницама у припадајућем 
орману. 

ко
м 

1 

  

  

 УКУПНО   
8.6 РАЗНИ РАДОВИ 
8.6
.1 

По завршетку радова на извођењу ел. 
инсталација Извођач је дужан урадити следеће: 
Предати Инвеститору све потребне атесте за 
уграђену опрему 
 

Извршити преглед и функционално 
испитивање електроинсталација у погледу 
изолованости и безбедности од превисоког 
напона додира. Извршити мерења отпора 

пау
ша
лн
о 

1 
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уземљења и отпора петље кварова а добијене 
резултате предати Инвеститору 
Отклонити евентуалне техничке и естетске 
грешке 
Уношење свих измена у току извођења 
електричних инсталација. 
Предаја Инвеститору електроинсталације на 
коришћење. 

8.6
.2 

Испорука и монтажа ФеЗн 25х4 мм траке за 
полагање у темељ објекта.Обрачун по м1 

м1 65 
  

  

8.6
.3 

Спајење вертикалнх олука одговарајућом 
обујмицом са вец постојецом траком из темеља 
након замене истих.Обрачун по комаду 

ком 2 
  

  

8.6
.4 

Израда изједначења потенцијала у виду 
прстена траком ФеЗн 25х4 и припадајућим 
монтажним материјалом.Обрачун по комплету 

компл 1 
  

  

 УКУПНО   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНУХ ИНСТАЛАЦИЈА-ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦА  

8.1 КАБЛОВИ И ЦЕВИ       
8.2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ       
8.3 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ        
8.4 СВЕТИЉКЕ       
8.5 ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД 

ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА       

8.6 РАЗНИ РАДОВИ       
 УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦА   
    
9 РАДОВИ-ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ 

9.1 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ 
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9.1
.1 

Испорука и монтажа дизел електричног 
агрегата,снаге 33kVA-26kW , са (УК) дизел 
мотором,водено хлађен, 3 цилиндра. Генератор 
(УК), једнолежајни, самопобудни без четкица, 
400V/230V, 50Hz. Инкорпориран је резервоар 
запремине 150лит, са механичким показивачем 
нивоа  горива. 
 

Потрошња горива при 75 % оптерећења – 5,6 
лит/х рада. Потрошња горива при 100 % 
оптерећења – 7,2 лит/х рада. 

 
Снага при сталном раду 30kVA-24kW, 43А,а 
снага у stand by(резервно напајање) је 33kVA-
26kW, 47А 
За оба режима број обртаја у минути је 1500 
р.п.м., a cosfi износи 0.8 
Карактеристике генератора: излазни напон 
230V/400V; фреквенција 50Hz; 
тачност регулације напона 1%; ефикасност 
88.1%; 
преоптерећење 110% for 1 hour; 
фактор снаге 0.8; THD<2%; 

број полова 4; 

ком 1 

  

  

9.1
.2 

Испорука и уградња контролног система са 
ЛЦД екраном са контролним и заштитним 
функцијама рада ДЕА за ручно/аутоматско 
стартовање дизел агрегата базиран на 

ко
м 

1 
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микропроцесорском контролеру Д300 

КС поседује мерење напона аку батерије, 
температуре расхладне течности, притиска 
уља, брзине обртаја мотора и бројач сати 
рада 

КС поседују прекидом рада мотора услед 
ниског притиска уља неуспешног старта, 
високе температуре мотора , превисоке 
брзине мотора као и прениске, ниског и 
високог напона батерија. 

9.1
.3 

Испорука и уградња звучно изолованог 
кућишта са пригушењем буке интегрисаним 
издувним лонцем за избацивање топлог 
ваздука и сагоревних гасова 
Мотрор/генератор унутар кућешта су 
постављени на амортизере ради пригушења 
вибрација 
Димензије: 2300x100x1600мм (д x ш x в). 
Тежина 870 кг. 

 

Испорука и уградња АТС 50А-ЛГ за 
комуникацију мрежа агрегат → потрошачи, 
интергрисан у кућишту агрегата. 
Главни генераторски заштитни прекидач 3П ЛГ 

– заштита од кратког споја и преоптерећења 
дизел агрегата. 

ко
м 

1 

  

  

9.1
.4 

Еквивалентно моделу/типу KA-PR 33, са 
PERKINS или слично (УК) дизел мотором, 
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сл.типу 1103А-33G и генератор STAMFORD 
или слично (УК), сл.типу PI144G 

 

 

ком
пл 

 

 

1 

9.1
.5 

Испорука и полагање каблова са бакарним 
проводницима, изолацијом од умреженог 
полиетилена и плаштом од слабо- гориве 
безхалогене мешавинена бази полиолефина 
за инсталације осветљења и прикључница. 
Каблови се полажу у зид или директно на 
зид или плафон испод облоге зидова или у 
простору спуштеног плафона, мањим делом 
кроз инсталационе цеви, са свим рачвањима 
и повезивањима,комплет са потребним 
бројем разводних кутија,дозни.. 

ПП00-Y 4x10 мм2 (напајање дизел 
екектричног агрегата ,делом кроз објекат 

школе, уштемати у зид, делом кроз земљани 
ров) 

м 25 

  

  

9.1
.6 

Ископ рова димензија 0.8х0,4 м за полагање 
енергетског кабла од ГРО ДЕА/АТС као и 
РО-П (хидроцил), у комплету са 
постављањем песка гранулације 1 испод и 
изнад кабла по 10цм са затрпавањем рова и 
одвођењем вишка земље на најближу 
депонију .Обрачун по м1 

 

 

 

 

 

м 

 

 

 

 

 

25 

  

  

 УКУПНО   
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА радова на електричним инсталацијама 

6 ОСНОВНА ШКОЛА       
7 СПОРТСКА САЛА       
8 КОТЛАРНИЦА       
9 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ       
 УКУПНО   

10 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ОБЈЕКАТ ОСНОВНА ШКОЛА 
 
Овај предмер и предрачун обухвата: 
испоруку свег материјала наведеног у појединим позицијама и свег ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и 
комплетну израду инсталације; 
 
уграђивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду; 
испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације; 
довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима. 
Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и међународном стандарду за рачунарско телефонске мреже 
ИЕЦ/ИСО 11801. 
 
За извођење радова на телекомуникационо- сигналним инсталацијама и системима Извођач радова мора ангажовати стручну радну 
снагу и Одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система. Сви радови морају бити изведени у потпуности према 
важећим прописима за предметне врсте радова. 
 
 
Пре почетка радова узети тачне мере на лицу места. 
У цену се урачунава сав потребан материјал и потребна радна снага. Цена обухвата и израду све евентуално потребне радионичке 
документације. 
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10.
1 

ИНТЕГРИСАНА РАЧУНАРСКО - 
ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА       

А ОРМАНИ СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 
 

    
  

10.
1.1 

Испорука    RACK  ормана, димензија 
800x800мм, висине 42ХУ, са стакленим 
вратима, 
вентилаторима за хлађење (2 ком), 
термостатом, напојном шином 7x220 В, 50Хз 
(2 ком), са уводом каблова са горње и доње 
стране, растером за 19", сетом за уземљење, 
ранжирним прстеновима за вертикално вођење 
каблова, шинама за прихват каблова, са 
могућношћу да се бочне стране скидају. Риттал 
или еквивалентно. 
Комплет са монтажом и уграђивањем 

 

ко
м 

1 

  

  

10.
1.2 

Испорука и монтажа Патцх панела 19" са 24 
места за уградњу микроутичница, висине 2 
ХУ, категорије 6, са спојним модилом и са 
повезивањем инсталације на микроутичницама 
и обележавањем штампаним ознакама, сл 
Реицхле & Де-Массари, Р305120. Спојни 
модул мора да поседује један од сертификата 
квалитета: 3П, Делта, СГС или ГХМТ за цат6 
по нановијој верзији стандарда ЕН50173 (за 
реализацију ИЕЕЕ 802.3ан 10ГБасе-Т 10Гб/с на 
каналу 100м) 

 

ком 1   
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10.
1.3 

Испорука и монтажа ранжирног панела 19" 
висине 
1 ХУ,    Реицхле & Де-Массари,   
Р306179 или еквивалентно. 

 

ком 1   

  

10.
1.4 

Набавка, испорука и уградња шуко панела са 3 
шуко утицнице за уградњу у РЕК орман из поз 
А1 за могућност укључења опреме од 
провајдера 

Комплет са монтажом и повезивањем. 

ком 2   

  

10.
1.5 

Набавка, испорука и монтаза неуправљивог 
Сwитцх-а, 24 портног, ТП-ЛИНК, ТЛ-СГ1016Д 
или еквивалентно. 
 

Комплет са монтажом и повезивањем. 

ком 1   

  

10.
1.6 

Испорука и уградња у објекту, телефонског 
концентрационог ормана ИТО Л1 капацитета 
10x2 предвиђеног за монтажу у зид. Орман 
треба да буде опремљен следећом опремом: 
- реглета телефонска спојна, 10x2, 1 ком. 
Слична типу Реицхле & Де-Массари Р27001-
20-1 

- реглета телефонска раздвојна, 10x2, 1 ком. 
Слична типу Реицхле & Де-Массари Р27002-

20-1 
- носач за 2 реглете, 1 ком. 

Сличан типу Реицхле & Де-Массари Р27002-1 
Набавка и испорука. 

Компл. 1   

  

10.
1.7 

Испорука   и   монтажа  телефонске 
централе еквивалентне типу KX-NS500NEса 6 ком 1     
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аналогних линија,  2  дигиталне и 16 локала 
.Обрачун по комаду 

Комплет са монтажом и повезивањем. 
 Укупно – А -  Рачунарски ормани   

Б КАБЛОВИ       
10.
1.8 

Испорука и полагање инсталационог кабла 
С/ФТП 4 x 2 x 0,55 цат6, ЛСОХ, у ПВЦ цеви. 

Реицхле&Де- Массари, п/н Р305649 или 
еквивалентно. Обрачун по дужном метру кабла 

мет 585   

  

10.
1.9 

Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ 
цеви халоген фрее. Цеви положити у зид 
испод малтера. Обрачун по дужном 
метру цеви. 

ø 16 мм 

мет 585   

  

10.
1.1
0 

Испорука, полагање и повезивање кабла за 
напајање Н2XХ-Y 3x2,5мм2. 

 
мет 20   

  

10.
1.1
1 

Испорука, полагање и повезивање кабла за 
уземљење Н2XХ-Y 1x16 мм2. 

 
Мет 20   

  

10.
1.1
2 

Испорука патцхкабл ФТП цат.6, фабрички 
направљен и тестиран, за повезивање у Рацку 
дужине 0,5 м, Реицхле & Де-Массари, Р302332 
или еквивалентно. 
 

Ком  10   

  

10.
1.1
3 

Испорука патцхкабл ФТП цат.6, фабрички 
направљен и тестиран, за повезивање у Рацку 
дужине 1 м, Реицхле & Де-Массари, Р302332 
или еквивалентно. 

 

Ком  10   

  

10. Испорука патцхкабл ФТП цат.6, фабрички 
направљен  и  тестиран,  за  повезивање  у        
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1.1
4 

Рацку 
дужине 3  м,  Реицхле &  Де-Массари,  Р302334 или 

 еквивалентно. ком 10     
10.
1.1
5 

Испорука, полагање и повезивање кабла ЈХ(ст)Х 
5х2х0,6 мм2 за везу између ИТО и РЕК ормана у 

комплету са ХФ цеви фи 32мм. мет 20   
  

10.
1.1
6 

Испорука, полагање и повезивање кабла ЈХ(ст)Х 
2х2х0,8 ФЕ 180/Е30мм2 за везу између ПП централе и 

дојавног аутомата у комплету са ХФ цеви фи 16мм. мет 22   
  

10.
1.1
7 

Испорука, полагање и повезивање кабла ЈХ(ст)Х 
2х2х0,6 мм2 за везу телефонске линије и дојавног 

аутомата у комплету са ХФ цеви фи 16мм. 
мет 15   

  

 Укупно – Б – КАБЛОВИ   
Ц ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ       
10.
1.1
8 

Испорука и монтажа компјутерске утичнице за 
уградњу у модул за једно прикључно место 
која се састоји од: оклопљене микроутичнице 
РЈ-45 категорије 6, носача и кућишта са 
маском, са повезивањем инсталације и 
обележавањем штампаним ознакама. 
Спојни модул мора да поседује један од 
сертификата квалитета: 3П, Делта, СГС или 
ГХМТ за цат6 по нановијој верзији стандарда 
ЕН50173 (за реализацију ИЕЕЕ 802.3ан 
10ГБасе-Т 10Гб/с на каналу 100м) 
Комплет са испоруком, монтажом и 
повезивањем. 

 

КОМ 21   

  

10.
1.1
9 

Испорука ХДМИ кабла за пројектор 
дужине 15 м1 у конплету са завршетком 
на оба краја ХДМИ модуларном 

Компл. 6   
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прикључницом.Обрачун по комплету 
 

10.
1.2
0 

Испорука и уградња ситног
 инсталационог материјала. паушално 1   

  

 Укупно – Ц -  Инсталациони материјал   
Д ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

10.
1.2
1 

Провера свих изведених рачунарско 
телефонских линија, атестирање на Цат 6 као и 
издавање протокола са резултатима мерења 
одштампаног у два примерка. 

 

ком 21   

  

10.
1.2
2 

Израда пројекта изведеног стања рачунарско- 
телефонске мреже и достављање у 6 
штампаних примерака и у електронском 
облику 

 

паушално 1   

  

 Укупно – Ц -  Испитивање инсталације   
 Укупно - Рачунарско телефонска мрежа (А+Б+Ц+Д)   

10.
2 

 
СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ОБЈЕКТА 

 
    

  

10.
2.1 

Испорука И монтажа камере за унутрашњу 
монтажу еквивалентне типу Модел ДС-
2ЦД2720Ф-ИС са моторизованим објективом 

 

ком 3   

  

10.
2.2 

Испорука И монтажа камере за спољну 
монтажу еквивалентне типу 2 МП ОНВИФ 
Вандалоотпорна ДОМЕ камера; Сензор 1/3" 
прогрессиве сцан ЦМОС; Резолуција:
 1920x1080@25фпс, 1280x720@25фпс; 

Ком 5   
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ИЦР (Права 
Дан/Ноћ функција); Интегрисан
 варифокални објектив 2.8~12мм@Ф1.4; 
Осетљивост 0.01луx@Ф1.2, 0 ИР он; 
Компресија: 
Х.264/ МЈПЕГ; Регулација 
протока кроз мрежу; Дуал-Стреам; Функције: 
Д- WДР, 3Д ДНР, БЛЦ; 
Уграђена ИР расвета домета до 30м; Аудио 
И/О, 
Аларм И/О; Слот за мицро СД 
картицу (до 128 ГБ); ИК10, ИП67; Напајање 
12Вдц/ПоЕ, ХКВ-ДС-2ЦД2720ФИС 

 
10.
2.3 

8 канални мрежни снимач, снимање до 
резолуције од 5 Мпиxела, компресија 
Х.264, дуал стреам, подршка за 2xСАТА 
интерфејс до 4ТБ сваки, интерфејси 
2xУСБ2.0, 1xРС485, Аудио улаз/излаз 1/1, 
1xВГА и 1xХДМИ излаз, подршка за 
ИП камере других произвођача, 
синхронизовани приказ снимљеног материјала 
у 
резолуцији 8-цх 4ЦИФ / 4-цх 720П/ 2-цх 1080П 
/ 1- цх 5МП, надзор путем 
мобилног телефона, пријављивање уређаја на 
бесплатан ХикВисион ДДНС, ради 

ком 1   

  

mailto:0.01%D0%BB%D1%83x@%D0%A41.2
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на принципу долазног/одлазног саобраћаја 
сигнала са камера према 
квалитету и брзини снимљеног материјала и 
максимално износи 
50Мбпс/80Мбпс са уграђеним 8-портним ПОЕ 
сwитцхем, еквивалент типу ХКВ-ДС-
7608НИЕ2/8П/А 

 
10.
2.4 

Хард диск, 1ТБ Пурпле, 5400 РПМ, САТА 3, 
4ГБ 

 
ком 1   

  

10.
2.5 

22" ФуллХД ТФТ-ЛЦД професионални 
монитор, Фулл ХД резолцуија 1920 x 1080, 
Осветљај 300цд/м2, контраст 1000:1, 5мс, 
формат 16:9, 3Д цомб филтер, Улази - 
БНЦx2/ВГА/ХДМИ, уграђен звучник 
2x1W,даљинска команда у комплету, 
230Вац/46W, еквивалент типу ХКВ-ДС-
Д5022QЕ-Б 

 

ком 1   

  

10.
2.6 

  Испорука и полагање 
инсталационог кабла С/ФТП 4 x 2 x 0,55 цат6, 
ЛСОХ, у ПВЦ цеви. Реицхле&Де- Массари, 
п/н Р305649 или еквивалентно. Обрачун по 
дужном метру кабла. 
 

мет 400   

  

10.
2.7 

Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ цеви 
халоген фрее. Цеви положити у зид испод малтера. 

Обрачун по дужном метру цеви. 
ø 16 мм 

мет 400   
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10.
2.8 

Пробијање зидова од опеке и бетонских плоча 
за пролаз каблова са крпљењем зидова око 
направљених продора после полагање каблова 
масом ватротопроном. Доставити сертификат 
за овлашћено лице за уградњу противпожарне 
масе као и атест за исту. Обрачун по комаду 
пробоја. 

 

ком 10   

  

10.
2.9 

Обука корисника о употреби предметне 
инсталације видео надзора. 

 
Пауш. 1   

  

10.
2.1
0 

Израда техничке документације, пројекта 
изведеног стања система видео надзора. 
Пројекат доставити у три примерка тврде 
копије и електронска верзија на ЦД. Обрачун 
паушално. 

 

Пауш. 1   

  

10.
2.1
1 

Испорука и монтажа ситног инсталационог и 
потрошног материјала за систем видео надзора 
(типлови, шрафови, изолир трака, ПВЦ везице 
и др.). Обрачун паушално. 

 

Пауш. 1   

  

 Укупно - систем видео надзора   
10.
3 

ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА 
 

10.
3.1 

Испорука и монтажа
 двосистемског зидног/плафонског 
звучника црне боје – 302 x 172x 165 
mm za 100V линију. Снага 40W/20W/10W. 
Јачина 89dB,дијапазон учестаности 80Hz-

КОМ 15   
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18kHz. Masa 
3.4кg 

 
10.
3.2 

Испорука и монтажа у РЕК орман појачало-
миксер са 5 улаза, уграђен РФ тјунер, УСБ и 
MP3 player. 70/100V ниске импендансе 4-
16ohms. Снага  260W,    улаз  за  3 микрофона и
 2 аuxiliary ulaza. 
Дијапазон учестаности 60-15000Hz, S/N 
Ration>73dB, 
Потрошња 175W. Контрола сваког улазног 
канала , BAS 
control (100Hz ±10dB), Тreble control (12kHz 
±10dB). Напајање 110-120V/220-240V AC,
 50-60Hz. 
Димензије 
89х483х366. Rack mount Slično tipu: EMP-KB-
C260PT 

 

КОМ 1   

  

10.
3.3 

Испорука и монтажа 5- степени  
трансформаторски 
атенуатор са 24VDC 
релејем.Контролисана снага 30W. 20Hz-20kHz. 
Моно. 
Димензије 86х86х62mm. EMP-VC-30WF 

КОМ 7   

  

10.
3.4 

Испорука и монтажа микрофона са 
прилагодљивим телом и интегрисаним звоном. . 
Učestanost 50Hz– 15kHz. ABS osnova. 
Учестаност два звона, ЛЕД 
индикатор ПТТ тастер ХЛР конектор, 
импеданса 200Ω, осетљивост: -43 
dB / ± -2dB, до 8m кабла са конектором. 

КОМ 1   
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Димензије 43×20×7.5 cm, težina 1.05kg. 
EMP-MC-Z20 

 
10.
3.5 

Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ цеви 
халоген фрее. Цеви положити у зид испод малтера 

или по конструкцији изнад спустеног 
плафона. Обрачун по дужном метру 
цеви. 

 
ø 16 мм 

МЕТ 350   

  

10.
3.6 

Испорука, полагање и
 повезивање кабла за 
сигнализацију ЛиХЦХ 3x1,5 мм2. 

 

МЕТ  
350   

  

10.
3.7 

Испорука и монтажа ситног потрошног 
материјала 
типли, завртњи итд. Обрачун паушално. 

 

ПАУШ. 1   

  

10.
3.8 

Испитивање целокупног система, подешавање 
и пуштање у рад. 

Израда протокола за сва мерења и издавање 
атеста, израда пројекта изведеног стања. 

Пауш. 1   

  

  
Укупно - Инсталација озвучења : 

  

10.
4 

ИНСТАЛАЦИЈА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ЧАСОВНИКА 
 

 
10.
4.1 

Испорука и постављање у РЕК орман матичног 
сата за мерење времена и контролу сатова у 
ходницима школе, програмираног за временске 
интервале час - одмор према распореду школе. 
Обрачун по комаду. 

ком 
 
 
 

1   

  

10.
4.2 

Испорука и монтажа са повезивањем електричног 
сата , дигиталног двостраног, са прибором за 
повезивање и конзолом за ношење. 

ком 1   
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Обрачун по комаду 
10.
4.3 

Испорука и монтажа са повезивање 
електричног звона 24ВДЦ за означавање 

временских интервала према распореду школе. 
Монтажа на плафон или зид према датим 

цртежима. Обрачун по комаду 

ком 1   

  

10.
4.4 

 Испорука и монтажа са повезивањем 
водоотпорног електричног звона 24ВДЦ за 
означавање временских интервала према 
распореду школе. Монтажа на зид према датим 
цртежима. Обрачун по комаду. 
 

ком 1   

  

10.
4.5 

Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ цеви 
халоген фрее. Цеви положити у зид испод 
малтера. Обрачун по дужном метру цеви. 

ø 16 мм 

мет 100   

  

10.
4.6 

Испорука полагање и повезивање кабла за 
сигнализацију ЈХ(Ст)Х 2x2x0,8мм2. мет 100     

10.
4.7 

Испорука и монтажа ситног потрошног 
материјала 
типли, завртњи итд. Обрачун паушално. 

 

Пауш. 1   

  

10.
4.8 

Испитивање целокупног система, подешавање 
и пуштање у рад. Израда протокола за сва 
мерења и издавање атеста, израда пројекта 

изведеног стања. 

Пауш. 1   

  

 Укупно - Инсталација сигнализације и часовника   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА-ОБЈЕКАТ ОСНОВНА ШКОЛА 

10.
1 

ИНТЕГРИСАНА РАЧУНАРСКО-
ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА       

10. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ОБЈЕКТА       
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2 
10.
3 

ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА       

10.
4 

ИНСТАЛАЦИЈА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ЧАСОВНИКА       

 УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ОБЈЕКАТ ОСНОВНА ШКОЛА 
 

11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОРТСКА САЛА 

РАДОВА НА ИЗРАДИ СИГНАЛНИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА 
Овај предмер и предрачун обухвата: 
испоруку свег материјала наведеног у појединим позицијама и свег ситног неспецифицираног материјала, потребног за 
квалитетну и комплетну израду инсталације; 
уграђивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду; 
испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације; 
довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима. 
Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и међународном стандарду за рачунарско телефонске мреже 
ИЕЦ/ИСО 11801. 
За извођење радова на телекомуникационо- сигналним инсталацијама и системима Извођач радова мора ангажовати стручну 
радну снагу и Одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система. Сви радови морају бити изведени у потпуности 
према важећим прописима за предметне врсте радова. 
Пре почетка радова узети тачне мере на лицу места. 
У цену се урачунава сав потребан материјал и потребна радна снага. Цена обухвата и израду све евентуално потребне радионичке 
документације. 
 
 

 
11. ИНТЕГРИСАНА РАЧУНАРСКО - ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА 1. 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 212 од 278 

1  
А ОРМАНИ СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ       

11.
1.1 

Набавка, испорука и уградња Рацк ормара са 
стакленим вратима и бравицом и кљуцем. 
Потребно је да ормар буде опремљен једним 
Патцх панелом И са минимум 24 портова и 
струјном летвом, као и вентилаторском 
јединицом за хладјење са вентилатором и . 

Комплет са монтажом и повезивањем. 

КОМ 1   

  

11.
1.2 

Набавка, испорука и уградња шуко панела са 
3 шуко утицнице. 

Комплет са монтажом и повезивањем. 
КОМ 2   

  

11.
1.3 

Набавка, испорука и монтаза неуправљивог 
Сwитцх-а, 24 портног, ТП-ЛИНК, ТЛ-

СГ1016Д или еквивалентно. 
Комплет са монтажом и повезивањем. 

КОМ 1   

  

 Укупно -  А - Рачунарски ормани   
Б КАБЛОВИ       

11.
1.4 

Испорука и полагање инсталационог кабла 
С/ФТП 4 x 2 x 0,55 цат6, ЛСОХ, у ПВЦ цеви. 
Реицхле&Де-Массари, п/н Р305649 или 
еквивалентно. Обрачун по дужном метру 

кабла. 

МЕТ 360   

  

11.
1.5 

Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ цеви 
халоген фрее. Цеви положити у зид испод малтера. 

Обрачун по дужном метру цеви. 
ø 16 мм 

МЕТ 320   
  

11.
1.6 

Испорука, полагање и повезивање кабла за 
напајање Н2XХ-Y 3x2,5мм2. МЕТ 20     

11.
1.7 

Испорука, полагање и повезивање кабла за 
уземљење Н2XХ-Y 1x16 мм2. МЕТ 20     

11.
1.8 

Испорука патцхкабл ФТП цат.6, фабрички 
направљен и тестиран, за повезивање у Рацку 

дужине 0,5 м, Реицхле & Де-Массари, Р302332 или 
КОМ 10   
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еквивалентно. 
11.
1.9 

Испорука патцхкабл ФТП цат.6, фабрички 
направљен и тестиран, за повезивање у Рацку 

дужине 1 м, Реицхле & Де-Массари, Р302332 или 
еквивалентно. 

КОМ 10   
  

11.
1.1
0 

Испорука и полагање окитен цеви фи 50 
за везу између школе и спортске 
сале.Израда рова је обухваћена 
машинским пројектом,а у предмеру јаке 
струје иѕрада увода у објекте и заштита 
положених каблова. 

 

КОМ 30   

  

 Укупно – Б -  Каблови   
Ц ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
11.
1.1
1 

Испорука и монтажа компјутерске утичнице за 
уградњу у модул за једно прикључно место 
која се састоји од: оклопљене микроутичнице 
РЈ-45 категорије 6, носача и кућишта са 
маском, са повезивањем инсталације и 
обележавањем штампаним ознакама. 
Спојни модул мора да поседује један од 
сертификата квалитета: 3П, Делта, СГС или 
ГХМТ за цат6 по нановијој верзији стандарда 
ЕН50173 (за реализацију ИЕЕЕ 802.3ан 
10ГБасе-Т 10Гб/с на каналу 100м) 
Комплет са испоруком, монтажоми 
повезивањем. 
 

 

КОМ 20   

  

11.
1.1
2 

Испорука и уградња ситног инсталационог 
материјала. ПАУША

Л. 1   
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 Укупно – Ц -  Инсталациони материјал   

Д ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
11.
1.1
3 

Провера свих изведених рачунарско 
телефонских линија, атестирање на Цат 6 као и 

издавање протокола са резултатима мерења 
одштампаног у два примерка. 

КОМ 20   

  

11.
1.1
4 

Израда пројекта изведеног стања рачунарско-
телефонске мреже и достављање у 6 
штампаних примерака и у електронском 
облику 

 

ПАУШ 1   

  

 Укупно – Д -  Испитивање инсталације   
 УКУПНО – РАЧУНАРСКО ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА (А+Б+Ц+Д) 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
СПОРТСКА САЛА 

 
11.
1 

Интегрисана рачунарско - телефонска 
мрежа       

 УКУПНО  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОРТСКА САЛА 

 
 РЕКАПИТУАЛАЦИЈА-СИГНАЛНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ 

 
10 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

ИНСТАЛАЦИЈА-ОБЈЕКАТ ОСНОВНА 
ШКОЛА 

    
  

11 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ИНСТАЛАЦИЈА-ОБЈЕКАТ СПОРТСКА 

САЛА 
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 УКУПНО   
12                       МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
А Грејна тела 

 
    

  

12.
1 

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

"Bergen RA+600";одавање топлоте 185W/čl.; 90/700С 

КОМ 274   

  

 
12.
2 

Набавка, испорука и уградња конзола 
за ношење алуминијумских 
радијатора са одбојником. 

ГАР. 37   
  

12.
3 

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

КОМ 37   

  

12.
4 

Набавка, испорука и уградња угаоних 
радијаторских затварајућих навијака са 
двоструком регулацијом, произвођач 
"IVAR" или одговарајући, комплетно са 

КОМ 37   
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израдом веза за грејна тела према SRPS 
M. C5.010 , SRPS M. C5.525 SRPS M. 
B6.812 величине DN 
15 ( ½ “). 

12.
5 

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

ком
. 

37 

  
  

12.
6 

Набавка, испорука и уградња лоптастих 
славина за пуњење и 
пражњење са поклопцем и ланчићем 
величине DN 15 ( ½ “) 

ком
. 

37 

  

  

12.
7 

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

ком
. 

12 

  

  

 УКУПНО – А – ГРЕЈНА ТЕЛА   
Б Цевна мрежа и фитинг 

       

12.
8 

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

  

  

  

 Ф 60,3 x 2,9 mm (2") у шипци m 54     
 Ф 48,3 x 2,9 mm (6/4") у шипци m 18     
 Ф 42,4 x 2,9 mm (5/4") у шипци m 78     
 Ф 33,7 x 2,6 mm (1") у шипци m 66     
 Ф 26,9 x 2,6 mm (3/4") у шипци m 126     
 Ф 21,3 x 2,6 mm (1/2") у шипци m 366     
   708     

12.
9 

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

0.6 

12.
10 

Набавка, испорука   и уградња 
предизолованих цеви EN 253, радна цев 
од бешавног челика према SRPS EN 
10220, димензија DN40/48,3мм у "PE" 
цеви димензија 110х2,6 мм са 
изолацијом од полиуретанске пене и са 
материјалом за изолацију спојева. 

 
m 

 
54 

  

  

12.
11 

Набавка, испорука и уградња 
предизолованих лукова 900 EN 253, 
радна цев од бешавног челика према 
SRPS EN 10220, димензија DN40/48,3мм 
у "PE" цеви димензија 110х2,6мм са 
изолацијом од полиуретанске пене и са 
материјалом за изолацију спојева. 

 
ком
. 

 
12 

  

  

12.
12. 

Набавка, испорука и уградња заптивног 
гуменог елемента за пролазак кроз зид 
у складу са EN 488, за предизоловану 
цев 
DN40, димензија унутрашњег пречника 
110мм. 

ком
. 

4 

  

  

12.
13 

Набавка, испорука   и уградња 
предизолованих цеви EN 253, радна цев 
од бешавног челика према SRPS EN 
10220, димензија DN32/42,4мм у "PE" 
цеви димензија 110х2,6 мм са 

 
m 

 
72 
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изолацијом од полиуретанске пене и са 
материјалом за изолацију спојева. 

12.
14 

Набавка, испорука и уградња 
предизолованих лукова 900 EN 253, 
радна цев од бешавног челика према 
SRPS EN 10220, димензија DN32/42,4мм 
у "PE" цеви димензија 110х2,6мм са 
изолацијом од полиуретанске пене и са 
материјалом за изолацију спојева. 

 
ком
. 

 
10 

  

  

12.
15. 

Набавка, испорука и уградња заптивног 
гуменог елемента за пролазак кроз зид 
у складу са EN 488, за предизоловану 
цев 
DN32, димензија унутрашњег пречника 
110мм. 

m 4 

  

  

12.
16 

Набавка, испорука и уградња 
компоненте А и компоненте B 
полиуретанске пене за испуну 
заварених спојева. 

кг 36 

  

  

12.
17 

Навабка, испорука и уградња 
разделника и сабирника димензија 
Ф219,1х3.6х1000мм од бешавних црних 
цеви са носачима за монтажу на зид 
котларнице са по једним прикључним 
водом од DN65 и са излазним отворима 
DN40, и DN32мм. 

 
ком
. 

 
2 

  

  

12.
18 

Чишћење и бојење цевне мреже у 
објекту основном бојом 
у једном премазу и бојом отпорном на 
повишене температуре у два премаза. 

 
m 

 
720 

  

  

12. Набавка, испорука и уградња изолације m2      
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19. са минералном 
вуном дебљине 5cm у облози од AL 
лима дебљине 0.7mm за цевну мрежу у 
котларници. 

10 

12.
20 

Набавка, испорука и уградња антифриза 
за цетрално 
грејање на бази моноетилен гликола за 
мешање са грејним флуидом у 
одговарајућем односу. 

 
лит. 

 
450 

  

  

 УКУПНО – Б – ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ   
Ц Мрежна арматура и котао       
12.
21 

Набавка, испорука и уградња запорног 
вентила DN50; PN6 са прирубницама и 
контра прирубницама и материјалом за 
спајање 
(вијак, навртка, подлошка, дихтунг). 

ко
м. 

8 

  

  

12.
22 

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

ко
м. 

3 

  

  

12.
23 

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

ко
м. 

3 

  

  

12.
24 

Набавка, испорука и уградња хватача 
нечистоће коси DN50 PN6 са 
прирубницама и контра прирубницама 
и материјалом за 
спајање (вијак, навртка, подлошка, 

ко
м. 

1 
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дихтунг). 
12.
25 

Набавка, испорука и уградња косог 
балансног навојног вентила 
типа "Stromax-4017M", DN32 PN6 , 
произвођач "Herz" или одговарајући. 

ко
м. 

1 

  

  

12.
26 

Набавка, испорука и уградња косог 
балансног навојног вентила 
типа "Stromax-4017M", DN25 PN6 , 
произвођач "Herz" или одговарајући. 

ко
м. 

1 

  

  

12.
27 

Набавка, испорука и уградња трокраког 
мешног вентила 
DN40; PN6, серије 611, произвођач 
"Caleffi" или одговарајући. 
Карактеристике мешног вентила: 
називни пречник DN40, називни 
питискак PN6, температура 
флуида 10-1100C, Kvs=30м3/h. 

ко
м. 

 
1 

  

  

12.
28 

Набавка, испорука и уградња трокраког 
мешног вентила 
DN25; PN6, серије 611, произвођач 
"Caleffi" или одговарајући. 
Карактеристике мешног вентила: 
називни пречник DN25, називни 
питискак PN6, температура 
флуида 10-1100C, Kvs=12,3м3/h. 

ко
м. 

 
 
1 

  

  

12.
29 

Набавка, испорука и уградња трокраког 
мешног вентила 
DN20; PN6, серије 611, произвођач 
"Caleffi" или одговарајући. 
Карактеристике мешног вентила: 
називни пречник DN20, називни 

ко
м. 

 
1 
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питискак PN6, температура 
флуида 10-1100C, Kvs=7,8м3/h. 

12.
30 

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

ко
м. 

6 
  

  

12.
31 

Набавка, испорука, уградња и пуштање 
у рад котла на 
пелет "PNG 70“ – снаге 70kw, у комплету 
са гориоником "PB-60" - снаге 50 do 
80kw, аутоматиком са сензорима за 
управљање радом котла, дозером и 
силосом за пелет запремине 370 
литара, произвођач „РODVIS“, 
Књажевац, или одговарајући, или 
одговарајући. Димензије котла 
717х1190х845мм. 

 
 
ко
м. 

 
 
1 

  

  

12.
32 

Набавка, испорука и уградња котловске 
циркулационе 
пумпе са фреквентном регулацијом 
"GRUNDFOS MAGNA3 50-40 F 240" са 
прирубницама или одговарајућа 
котловска пумпа. Карактеристике пумпе 
су: уградбена 
дужина 240mm, максимални напор 
пумпе 40dm, масени проток пумпе 
2,180m3/h, снага пумпе од 20-138W, 
напон 230v, 50Hz, IP 42 заштита. Друга 
пумпа је магацинска 
резерва. 

 
 
 
ко
м. 

 
 
 
2 

  

  

12.
33 

Набавка, испорука и уградња 
циркулационе пумпе са 
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фреквентном регулацијом "GRUNDFOS 
MAGNA3 40-100 F 220" са 
прирубницама или одговарајућа за 
грану "Школе". Карактеристике пумпе 
су: уградбена дужина 220mm, 
максимални напор пумпе 100dm, 
масени проток 
пумпе 1,5m3/h, снага пумпе од 18-359W, 
напон 230v, 50Hz, IP 42 заштита. Друга 
пумпа је магацинска резерва. 

ком
. 

2 

12.
34 

Набавка, испорука и уградња 
циркулационе пумпе са 
фреквентном регулацијом "GRUNDFOS 
MAGNA3 32-60 F 180" са прирубницама 
или одговарајућа за грану "Спортске 
сале". Карактеристике пумпе су: 
уградбена дужина 180mm, максимални 
напор пумпе 60dm, масени 
проток пумпе 0,67m3/h, снага пумпе од 
9-103W, напон 230v, 50Hz, IP 42 
заштита. 

 
 
ком
. 

 
 
1 

  

  

12.
35 

Набавка, испорука и уградња 
самостојеће експанзионе 
посуде са гуменом мембраном 
запремине V=100 литара, тип "reflex 
100/6", произвођач "reflex" или 
одговарајућа. 

ком
. 

1 

  

  

12.
36 

Набавка, испорука и уградња челичног 
акумулатора топле 
воде запремине V=1000 литара са 
изолацијом од полиуретана дебљине 

 
 
ком
. 

 
 
1   
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100мм, радни притисак 3 бара, 
температура 950С са сигурносним 
вентилом, спољним 
термоиндикатором, прикључцима за 
улаз излаз воде, отвором за чишћење, 
ел. грејач и др. Димензије акумулатора 
топлоте Ф1250х2530мм. 

12.
37 

Набавка, испорука и уградња вентила 
сигурности са 
опругом називног пречника DN25 и PN6. 

ком
. 

1 

  
  

12.
38 

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

ком
. 

2 

  

  

12.
39 

Набавка, испорука и уградња лоптастих испусних славина за 
пражњење топловода са поклопцем и ланчићем величине DN 
20 ( 3/4“) 

ком
. 

2 
    

12.
40 

Набавка, испорука и уградња 
прохромског двоплашног 
димњака за одвођење продуката 
сагоревања пречника Ф230mm и висине 
9 метара, са коленом од 450 димњачом 
за прикључак развијене дужине до 
1500мм и елементима 
за монтажу (спојнице, држачи, дно за 
испуст кондензата, 
конусни завршетак и др.), 
термоизолациjом од керамичке вуне 
минималне дебљине 25мм и облогом 
од прохрома са комплетним 
материјаом за уградњу тип "ICS 25 

 
 
 
m 

 
 
 
9 
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model 1" 
или одговарајући. 

12.
41 

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

 
ком
. 

 
1 

  

  

12.
42 

Набавка, испорука и уградња 
алуминијумских 
противкишних покретник жалузина 
димензија 400х300mm које се уграђују у 
вратима котларнице и у зиду 
котларнице на 300mm од плафона ради 
вентилације котларнице. 

 
ком
. 

 
2 

  

  

 УКУПНО – Ц -  Мрежна арматура и котао   
Д Припремно – завршни радови 

12.
43 

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

0,03 
 
 
 
 

   

  

12.
44 

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 
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израда упутства за руковање и 
одржавање 
примопредаја 
обука руковаоца 
коначни обрачун по добијању 
употребне дозволе 

 

12.
45 

ИСПИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ и израда 
записника о испирању 
са потписима одговорних лица. 

   
  

12.
46 

Израда пројекта изведеног стања од 
стране лиценцираног 
пројектанта. 

ком 1   
  

12.
47 

Урегулисавање инсталација грејања, 
помоћу атестираних 
инструмената са мерењем температуре 
ваздуха и протока. Израда елабората о 
извршеном мерењу и регулацији. 
Мерења и регулацију обавља 
специјализована 
организација за ову врсту радова. 

ком 1   

  

Е Извођење радова       
12.
48 

Ситни грађевински радови на вођењу 
цеви (продори кроз зидове, подове, 
таванице, поново крпљење, 
малтерисање и глетовање око 
цеви и др.). 

 
пау
ш. 

1 

  

  

12.
49 

Грађевински радови машинског и 
ручног ископа канала за топловод, 
дубине 800мм и ширине 400мм, са 
затрпавањем канала и са враћањем 
површина у претходно стање (травњак 

 
m 

 
58 
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80% и 
бетон 20% од укупне дужине канала). 

12.
50 

Грађевински радови на ископу, 
беторнирању и изради шахте у 
котларници за испуштање флуида, 
димензија 800х800х1000мм са 
металним поклопцем. 

ком
. 

1 

  

  

12.
51 

Пратећи електро радови (повезивање 
циркулационих пумпи, 
горионика на пелет, изједначавање 
потенцијала и др.). 

ком
. 

1 

  

  

 УКУПНО – Е – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА – МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
А ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР       
Б ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ       
Ц МРЕЖНА АРМАТУРА И КОТАО       
Д ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ 

РАДОВИ       

Е ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА       
 УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
     

13 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)- КОТЛАРНИЦА 
Напомена :Јединичном ценом за хаваријске интервенције обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара 

 
 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, 
важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству Инвеститора. Јединичном 
ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако 
да она у погодбеном предрачуну буде коначна. 
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Материјал: 
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно 
са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство 
које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на 
градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама. 

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени 
трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају 
и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити 
адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких 
назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора 
бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред 
тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност 
пројектаната и инвеститора. 
Рад: 
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, 
сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите 
изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, 
врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). 

Помоћне конструкције:  
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле 
морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната 
демонтажа и одношење скеле са градилишта. 
 Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не 
наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: 
израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. 
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Остали трошкови и дажбине: 
Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као 
предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну 
заштиту радника, заштиту на објекту и за околину  
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  
отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; 
- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за 
градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење 
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; 

 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 
јединачне цене за сваки рад. 
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку 
предрачуна. 
Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних 
радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, 
материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. 
Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви 
додатни трошкови. 

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на 
разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других 
конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране 
овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада 
инсталација падају на терет извођача радова. 

Мере и обрачун: 
Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих 
просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у 
грађевинарству. 

 

13.
1 

Радови на припреми и рушењу:  
       

13.
1.1 

Монтажа и демонтажа металне фасадне (радне или 
заштитне) скеле, у свему по важећим прописима и м2 140,00     
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мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 
стабилна,по потреби анкерована за објекат и 
прописно уземљена. На сваких 2,00м висине 
поставити радне платформе од фосни.  Користи се 
за све време трајања радова.                   
Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 
скеле. 

13.
1.2 

Чишћење и прање градилишта по завршетку свих 
радова. Извршити детаљно чишћење целог 
градилишта, прање свих стаклених површина, 
чишћење и фино прање свих унутрашњих простора 
и спољних површина. 
Обрачун по м2 градилишта. м2 70,00 

  

  

 Укупно радови на припреми и рушењу: 
 

  

13.
2 

Земљани радови:  
Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савремене механизације намењене овој врсти радова. 
Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да 
у свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције 
радова су разврстане према категорији земљишта. 

Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. 
Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном 
МБ 10. 
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Ако се радови изводе у неповољним временским  условима, извођач мора предузети комплетне 
мере заштите свих  земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год  постоји  потреба за 
истим. Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена радова 
обухвата  израду  комплетне позиције  радова (набавку  материјала, спољни и унутрашњи 
транспорт, уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне  преносе, 
неопходну  радну  скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за 
сво време истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. 

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области. 

 

13.
2.1 

Ручни ископ земље III категорије, за темеље. Ископ 
извести према пројекту и датим котама. Бочне 
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископ 
обезбедити од обрушавања. Ископану земљу 
превести и депоновати на градску депонију.  
Обрачун по м3 ископане земље. м3 18,00 

  

  

13.
2.2 

Ручни ископ земље III категорије за тротоаре око 
објекта. Бочне стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. Ископану земљу превести и 
депоновати на градску депонију.  Обрачун по м2 
очишћеног терена. м2 4,00 

  

  

13.
2.3 

Насипање земље око темеља и подпорног зида. 
Насипање извести у слојевима до 20 цм, са 
поливањем и набијањем до добијања  природне 
збијености. Обрачун од м3 самоникле земље све 
комплет према горњем опису.  м3 5,00 

  

  

13.
2.4 

Одвоз земље на депонију до 15 км. У цену 
урачунати утовар и разастирање земље на 
депонији. Обрачун од м3 самоникле земље све 
комплет према горњем опису.  м3 16,00 

  
  

13.
2.5 

Набавка, транспорт, разастирање и набијање слоја 
шљунка дебљине 10 цм испод  тротоара и подова 
објекта. Обрачун од м2 све комплет према горњем м2 48,00 
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опису.  
 Укупно земљани радови: 

 
  

13.
3 

 Зидарски радови:  
   

  
 

    
  

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. 
Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета. 
Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему 
одговарају условима техничке документације. 

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене 
површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво 
наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код 
сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и 
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне 
за квалитетно извођење радова. 

 

13.
3.1 

Зидање преградних зидова дебљине 12 цм 
гитер опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, 
саизрадом серклажа.У висини надвратних греда, 
или на висини од 200 цм урадити армирано 
бетонске серклажедимензија 7x15 цм. Марка 
бетона је МБ 20, а арматура серклажа   2Ø8, 
узенгије Ø 6/25. Превез радити на пола опеке, а 
везу са осталим зидовима на правилан начин. По 
завршеном зидању спојнице очистити. Уцену зида 
улази и израда серклажа, арматура, оплата и 
помоћна скела. Обрачун по м2 зида.  м² 12,00 

  

  

13.
3.2 

Зидање зидова шупљим блоковима димензија 
19x19x25цм у продужном малтеру размере 
1:2:6.Дебљина зида је 20 цм . Блокове пре уградње 
квасити водом. По завршеном зидању спојнице 
очистити додубине 2 цм. У цену улази и помоћна 
скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. м² 68,00 
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13.
3.3 

Малтерисање зидова  продужним малтером у два 
слоја. Пре малтерисања зидне површинео чистити 
и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером од просејаног 
шљунка,"јединице". Подлогу поквасити, нанети 
први слој малтера и нарезати га. Други слој 
справити са ситним 
чистим песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење иглачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи праве. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". У цену улази и помоћна 
скела.Обрачун по м2 малтерисане површине. м² 106,00 

  

  

13.
3.4 

Малтерисање плафона  продужним малтером. 
Преко подлоге набацити цементни шприц. Први 
слој, грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка, "јединице". Подлогу 
поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. 
Други слој справити са ситним чистим песком, без 
примеса муља иорганских материја и нанети преко 
првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање 
малим пердашкама.Површине морају бити равне, 
без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и"прегоревања". У цену улази и 
помоћна скела.Обрачун по м2 плафона м² 35,00 

  

  

13.
3.5 

Израда термоизоловане фасаде са  завршном 
обрадом цементним малтером д=2 цм.Плоче 
камене минералне вуне, произведене у складу са 
стандардом ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион, 
ФКД-С Тхермал или одговарајуће, минималне 
топлотне проводљивости λ=0.035 Њ/мК,  класе 
горивости А1, класе дозвољеног одступања 
дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће 
при 10%-тном сабијању 30кПа, деламинације м² 84,00 
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10кПа, дебљине према прорачуну елабоарту 
енергетске ефикасносрти. Плоче камене вуне 
залепити  лепком за подлогу и нивелисати. 
Уградити пластичне котве, анкере, 5-6 ком/м2 као 
и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и 
ивица фасаде. Преко постављених плоча извршити 
малтерисање у цементном малтеру 1:3 у два слоја. 
Након обраде фасаду штитити  од утицаја 
атмосферилија. У цену урачуанта и камена вуна. 
д=5 цм. са пратећим материјалом. Отвори 
одбијени. Обрачун по м2 обрађене фасаде.                                                                   

13.
3.6 

Ситни зидарски радови; поправке на објекту после 
замене столарије, лимарских радова и остали 
грађевински радови обухваћени пројектом.  
Обрачун паушално. пауш. 1,00 

  
  

 Укупно зидарски радови: 
 

  

13.
4 

 Армирано бетонски радови: 
   

  
 

    
  

Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену 
саверемене механизације намењене овој врсти радова. 

Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и 
важећих прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове 
може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са 
уградњом  бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме 
слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у 
слојевима не већим од 50цм. 

По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне 
температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно 
предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. 
Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако 
предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
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Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса. 
Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико 
ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити 
цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка. 

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају 
бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном 
елементу нису дозвољени. 

Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског 
облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком 
документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са 
постојећим прописима. 

Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући 
несметану уградњу бетона. 
Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад 
радника, односно мора бити у складу са важећим прописима. 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, 
спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне 
преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за 
квалитетно извођење радова. 

НАПОМЕНА: 
Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је 
то предвиђено пројектом и детаљима. 

 

13.
4.1 

Израда  армирано бетонског темеља марке МБ 30.  
Израдити оплату и  армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, 
подупирачи и помоћна скела. Обрачун од м3 све 
комплет према горњем опису.   м3 7,50 

  

  

13.
4.2 

Израда  армирано бетонских зидова-сокле. МБ 30. 
Израдити оплату зидова и армирати по пројекту, м3 2,60     
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детаљима и статичком прорачуну. Бетон справити 
и уградити и неговати по прописима. У цену улазе 
и оплата, подупирачи и арматура. Обрачун по м3 
бетона 

13.
4.3 

Израда подне плоче, дебљине 10 + 10цм, марке МБ 
30. плочу извесасти на подлози од шљунка. Горњу 
површину бетонске подлоге изравнати,а бетон 
неговати. Обрачун по м2 подлоге. м2 35,00 

  
  

13.
4.4 

Израда међуспратне таванице ЛМТ, дебљине 16+4 
цм. Готове носаче поставити преко фетни-носача. 
Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима. 
Бетонирати бетоном марке МБ 30. У цену улазе и 
фетне-носачи са подупирачима. Оплата мора 
остати најмање 14 дана. Обрачун по м2 таванице м2 36,00 

  

  

13.
4.5 

Израда армирано бетонских стубова, серклажа, 
надвратника и надпрозорника марке МБ 30. 
Израдити оплату и серклаже армирати по 
пројекту,детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, арматураи помоћна скела.Обрачун по м3 
серклажа.на скела. Обрачун по м3 бетона м3 2,80 

  

  

13.
4.6 

Израда АБ тротоара армиран мрежастом 
арматуром д=10. цм. ширине 80 цм. У цену 
урачунати и тампон шљунка д=10 цм. Тротоаре 
радити у ламелама до 2м дужине са пердашењем  и 
падом 1 %од објекта м2 32,00 

  

  

 Укупно армирано бетонски радови: 
 

  

13.
5 

 Армирачки радови: 
   

  
 

    
  

Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  
савременог  алата и механизације намењеној овој враси радова.                                

Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      
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Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове 
корозије, нити било какве трагове других материјала.  
Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  
правилан  облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани 
заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                                

Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.                

Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. 
Јединична  цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног 
материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  
хоризонтални и вертикални  преноси  до места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.           

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.       

 

13.
5.1 

Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, 
транспорт, заваривање ( према потреби), 
постављање и везивање арматуре од челика. 
Обрачун од кг све комплет према горњем  
Обрачун по кг арматуре кг 2.150,00 

  

  

 Укупно армирачки радови: 
 

  

13.
6 

Тесарски радови: 
 

13.
6.1 

Израда четвороводне кровне конструкције од суве 
јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту 
идетаљима. На местима ослонаца дрвених греда 
поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 
Урадити све прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције крова м2 60,00 

  

  

13.
6.2 

Летвисање крова, кровним летвама 24/48 мм, у оба 
правца. Летвисање извести сувим, правим и м2 60,00     
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квалитетним  летвама,оптималне  дужине. Обрачун 
по м2 хоризонталне пројекције кров. 

 Укупно тесарски радови: 
 

  

13.
7 

Кровопокривачки  радови: 
 

13.
7.1 

Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп 
мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену 
улазе и постављање слемена и грбина од 
слемењака у продужном малтеру.Обрачун по м2 
хоризонталне пројекције кров. м2 60,00 

  

  

 Укупно кровопокривачки радови: 
 

  

13.
8 

 Изолатерски радови:      
  

 
   

  
Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                 

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-
односно да поседују атесте.   

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  
техничкој  документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе 
не смеју  штетно  да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. 
Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.  

Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. 
Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје 
објективни разлози.                
Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену 
цену радова.        



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 238 од 278 

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  
извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 
радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.      

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.    

 

13.
8.1 

Израда хидроизолације зидова и подова објекта. 
Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 
подлоге.  
Хидроизолацију извести од следећих слојева:          
- хладан премаз битулитом                                         - 
врућ премаз битуменом                                           - 
Кондор 3, залепљен за подлогу                                                
- врућ премаз битуменом                                               
- Гралбит И  -1/10, смакнут 50 цм и залепљен за                 
претходни слој.                                                            - 
врућ премаз битуменом.                                 
Обрачун по м2 изведене хидроизолације. м2 44,00 

  

  

 Укупно изолатерски радови: 
 

  

13.
9 

Грађевинска столарија: 
Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену  
савременог  алата и механизације намењене овој врст радова.                                  

Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити 
прописаног квалитета - односно да поседују атесте.                                             
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Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе 
пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, 
техничкој документацији и овереним  радионичким детаљима.  

Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са 
осталим  материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички  детаљи.                  

Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести 
спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и 
затварање, као и могућност закључавања.                 

За сво време извођења, односно  предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере 
како  неби  дошло  до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.  

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду и уградњу комплетне позиције  радова са комплетним  застакљивањем (набавку основног, 
везног и заштитног  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све  
хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и 
унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности 
које су неопходне за квалитетно извођење радова).   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
вазећих прописа у грађевинарству из ове области.                                    
НАПОМЕНА:                                                    
Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места. 
Звођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави 
главном пројектанту на увид и сагласност.            

 

13.
9.1 

Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ 
профила, према постојећој столарији (мере узети на 
објекту на лицу места). Прозор израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним 
системом профила, са ојачаним челичним 
нердјајућим профилима, према шеми отвора. 
Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ ком 2,00 
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гумон вулказинизованом на угловима. Оков 
стандардни  (са окретним и окретно нагибним 
механизмом). Застакљен изолирајућим термопан 
стаклом д=4+16+4 мм. У цену урачунати под 
прозорске даске сполја и унутра. Отварање према 
шеми.Тон према избору пројектанта. 
За квалитет и карактеристике  уградјених делова 
обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. 
ПВЦ столарија мора да испуњава минимални 
коефициенат проласка топлоте у=1.5 W/м2К 
Донети готову столарију на градилиште и 
извршити монтажу уз примену стандардне опреме, 
алата и механизације. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.  
Ознака  2. дим  0.60/0.60 цм. 

13.
9.2 

Израда превоз и монтажа унутрашњих врата од  
алуминијумских профила, према постојећој 
столарији (мере узети на објекту на лицу 
места).Конструкцију врата извести од 
анодизираних алуминијумских профила, са 
вишекоморним системом профила и прекинутим 
термо мостом од ушнираних и уштипаних 
полиамидних трака, измедју спољних и 
унутрашњих металних делова. Све мекане наслоне 
у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Врата 
застаклити термо изолационим (врата по потреби 
застаклити флот стаклом д=4+16+4 мм). Испуна 
крила врата је алуминијумски панел. Врата 
анкеровати за конструктине зидове и надвратник. 
Отварање врата према шеми столарије. Врата 
опремити бравом са цилиндром и три кључа. 
Материјалаи за израду врат треба да задовољавају ком 1,00 
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све прописане стандарде квалитета и постојаности 
(против пожарне услове, отпорне на удар, хемијска 
срдества, термичкеи звучне изолационе 
стандарде...). За квалитет и карактеристике  
уградјених делова обезбедити атесте. 
Остали детаљи према радионичким детаљима, 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом. 
Обрачун од комада све комплет према горњем 
опису.   
Ознака   13. дим  0.70/2.05 цм. 

13.
9.3 

Израда и постављање излаза на таван димензија 
80x80 цм. Изхлаз - капак  израдити од првокласне и 
суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. 
Капак опремити потребним оковом. Капак пре 
уградње заштитити безбојним премазом за 
импрегнацију.Обрачун по комаду капка. ком 1,00 

  

  

 Укупно грађевинска столарија: 
 

  

13.
10 

Керамичарски радови: 
Све керамичарске  радове  извести са одговарајуцом  стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                             
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити 
прописаног  квалитета, односно да поседују атесте.  

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  важецим прописима, стандардима и 
техничкој документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом 
Боју и начин полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се положити и 
испитати пре полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора  бити, чиста, 
чврста, равна, са правилним и оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне 
геометријске положаје. 

Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке.   
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Код  температура  нижих или виших од прописаних, уколико  се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји 
потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.                                                 

За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                          
Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.              

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавка  основног, везног и материјала  за  заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  
радну  скелу, уградњу  дилатационих  трака, чишћење и остале  активности које су неопходне за 
квалитетно извођење ових радова).  Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције 
радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.        

 

13.
10.

1 

Облагање подова подним неклизајућим 
керамичким плочицама прве класе димензија 30x30 
(30x60) или слично, дебљина плочице 8.3 мм. 
произвођач. Слога и тона по избору инвеститора и 
надзорног органа. Плочице постављати на лепак. 
Под урадити у паду 0,5% према постојећим 
сливницима. Спој са вертикалном површином 
обрадити силиконом. Обрачун по м2 постављених 
плочица са свим потребним радом и материјалом. м2 2,50 

  

  

13.
10.

2 

Обложити зидове санитарних просторија 
керамичким плочицама I класе димензија 30x30 
(30x60) или слично, произвођача и тона по избору 
инвеститора и надзорног органа. У просторијама 
висина облагања је до плафона, односно до висине 
3.00 цм. Обрачун по м2 стварно изведених радова, 
рачунајући сав потребан рад и материјал. м2 27,00 

  

  

 Укупно керамичарски радови: 
 

  

13. Браварски радови: 
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11 Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну 
примену  савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити 
прописаног квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан 
да уради радионичке детаље  и исте поднесе Инвеститору на оверу. Важеће атесте морају да 
поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова  

Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и 
радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања 
приликом варења. Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова 
страних примеса.  Контролу  варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. 
Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још 
једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик.          

За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све 
потребне мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења 
извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по 
потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и 
остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).           

Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како 
оне на самој конструкцији тако и оне које се уграђјују у бетон.                   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

 

13.
11.

1 

Израда и монтажа двокрилних противпожарних 
врата  дим. 2.20/2.50 м', ватроотпорност 90 минута, 
(мере узети на објекту). Врата израдити од ком 2,00 
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челичног профилисаног лима и крило врата 
обложити двоструким челичним лимом са 
противпожарном испуном. Врата опремити оковом, 
и  бравом цилиндар са три кључа . Пре бојења 
метал очистити од корозије и прашине, нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати 
и брусити. Нанети први слој ватроотпорне боје за 
метал, китовати и брусити и завршно обојити други 
пут. Врата атестирати. Врата израдити са фиксном 
жалузином. 
Донети готову столарију на градилиште и 
извршити монтажу уз примену стандардне опреме, 
алата и механизације 
Остали детаљи према радионичким детаљима, 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом.  Обрачун од комада. 

13.
11.

2 

Израда и монтажа рештке дим. 0.60/0.60 м', 
израдити од металниј кутијастих профила. Пре 
бојења метал очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну боју, а затим 
предкитовати и брусити. Нанети први слој 
ватроотпорне боје за метал, китовати и брусити и 
завршно обојити други пут. Прозор опремити 
мрежом против инсеката. Донети готову браварију 
на градилиште и извршити монтажу уз примену 
стандардне опреме, алата и механизације 
Остали детаљи према радионичким детаљима, 
одабраног производјача и уз договор са надзорним 
органом.Обрачун од комада. ком 2,00 

  

  

 Укупно браварски радови: 
 

  

13.
12 

Лимарски радови: 
Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                    



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 245 од 278 

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити 
прописаног квалитета односно да поседују атесте.  

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз 
обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу 
лима мора имати одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  
бити  заштићен (поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  
документацијом. Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих 
позиција, правилан геометријски облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да 
служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима 
(бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који 
су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.   

За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                            
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну 
радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и 
остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).         

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.         

 

13.
12.

1 

Израда и монтажа лежећих  олука од 
поцинкованим пластифицираним лимом, развијене 
ширине (РШ) до 150  цм,(заједно са опшивом 
венца), дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, 
једноредно са максималним размаком 3цм и 
летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих 
олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм 
инитовати са предње стране олука нитнама Ø4 мм, 
на размаку до 80 цм.Обрачун по м1 висећег олука. м1 31,00 

  

  

13. Израда и монтажа снегобрана од поцинкованог м1 31,00     
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12.
2 

пластифицираног лима дебљине 0,55 мм у боји 
кровног покривача. Држачи су флаховима 
анкеровани за подлогу. 
Обрачун по м1.       

13.
12.

3 

Израда и монтажа вертикалних олучних цеви 
поцинкованим пластифицираним лимом , развијене 
ширине (РШ) 50 цм, пресека 10x15 цм, дебљине 
лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе 
један у други минимум 50 мм и да се залетују 
калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са 
држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко 
обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 
бити удаљене од зида минимум 20 мм 
Обрачун по м' олука. м1 6,00 

  

  

 Укупно лимарски радови: 
 

  

13.
13 

  
Молерско фарбарски радови: 

Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз 
пуну примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                  
Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      

Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  
документацији.   

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу 
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни 
премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема 
извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су 
према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  
којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су 
недопустива.  
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Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за 
заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. 
Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.    

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова 
извођач ће о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. 
Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од 
оштећења.     

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала 
за глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, 
мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                               
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важечих прописа у грађевинарству из ове области.      

 

13.
13.

1 

Заштита свих  површина  пре молерско-фарбарских  
радова фолијом и молерским тракама. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. м2 400,00 

  
  

13.
13.

2 

Бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. 
Изгипсати мања оштећења, изглетовати, 
импрегнирати површине тоном, исправљање 
емулзивним китом и бојење полудисперзивном 
бојом два пута. Обојене површине морају бити 
уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун од 
м2 све комплет према горњем опису. м2 170,00 

  

  

13.
13.

3 

Бојење  фасаде дисперзионом бојом. Пре бојења 
фасадне површине прећи шмирглом и опајати, а 
затим грундирати у два премаза. Затим бојити 
фасаду дисперзивном бојом   и нанети у два 
премаза на фасаду. Размак између првог и другог 
премаза је 2-4 часа. Малтерисане површине морају 
бити потпуносуве пре бојења. Пре почетка бојења м2 83,00 
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урадити пробне узорке.Обрачун по м2 обојене 
фасаде. Обрачун од м2 све комплет према горњем 
опису. 

 Укупно молерско-фарбарски радови: 
 

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)- ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦА 
 

13.
1 

Радови на припреми и рушењу       

13.
2 

Земљани радови       

13.
3 

Зидарски радови       

13.
4 

Армирано бетонски радови       

13.
5 

Армирачки радови       

13.
6 

Тесарски радови       

13.
7 

Кровопокривачки радови       

13.
8 

Изолатерски  радови       

13.
9 

Грађевинска столарија       

13.
10 

Керамички радови       

13.
11 

Браварски радови       

13.
12 

Лимарски радови       

13.
13 

Молерско-фарбарски радови       
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 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)- ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦА 
 

  
14 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, 
важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству Инвеститора. Јединичном 
ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако 
да она у погодбеном предрачуну буде коначна. 

Материјал: 
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно 
са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство 
које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на 
градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама. 

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени 
трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и 
за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити 
адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких 
назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора 
бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред 
тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност 
пројектаната и инвеститора. 
Рад: 
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, 
сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите 
изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, 
врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). 
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Помоћне конструкције:  
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле 
морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната 
демонтажа и одношење скеле са градилишта. 
 Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не 
наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: 
израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. 

Остали трошкови и дажбине: 
Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као 
предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну 
заштиту радника, заштиту на објекту и за околину  
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  
отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; 
- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за 
градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење 
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; 

 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 
јединачне цене за сваки рад. 
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку 
предрачуна. 
Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних 
радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, 
материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. 
Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви 
додатни трошкови. 

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на 
разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других 
конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране 
овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада 
инсталација падају на терет извођача радова. 
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Мере и обрачун: 
Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих 
просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у 
грађевинарству. 

 

14.
1 

Радови на припреми и рушењу:  
       

14.
1.1 

Расчишћавање дворишта пре почетка радова. 
Уклањање плоче и темеља од порушеног објекта.  
Извршити детаљно чишћење целог градилишта. 
Настали шпут и отпад утоварити на камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м2. м2 4.550,00 

  

  

14.
1.2 

Сечење постојећег ниске вегетације и шибља пре 
почетка радова.Посечено шибље и остали отпадни 
материјал прикупити, утоварити на камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м2 очишћеног терена. м2 300,00 

  

  

14.
1.3 

Пажљива демонтажа металних пешачких капија, 
дим. 1.40/1.60 м'. Демонтирана капија склопити, 
утоварити на камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. ком 2,00 

  
  

14.
1.4 

Уклањање постојеће оштећене металне ограде. 
Металне делове ограде одвојити од бетонског 
парапета ограде. Демонтирану ограду склопити, 
утоварити на камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. Обрачун по м'.  м' 30,00 

  

  

14.
1.5 

Уклањање постојеће древне ограде. Према 
суседима (према западу). Демонтирану ограду 
склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м' . м' 85,00 

  
  

14.
1.6 

Oбијање продужног или цементног малтера са 
парапета ограде. Извођач и Инвеститор записнички 
констатују површине које се морају обити пре 
почетка извођења радова. Обити малтер и 
кламфама очистити спојнице.  Шут прикупити, м2 30,00 
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изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Процењено око 20% од укупне површине 
ограде. Обрачун по м2 обијене површине. 

14.
1.7 

Рушење ограде од бетона. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м'. м' 15,00 

  
  

14.
1.8 

Рушење ограде од гитер блока у продужном 
малтеру. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м'. м' 7,00 

  
  

14.
1.9 

Рушење стаза од неармираног бетона. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на депонију коју 
одреди инвеститор. Обрачун по м2. м2 100,00 

  
  

14.
1.1

0 

Пажљива демонтажа жичаног плетива иза -
"голова"  статива. У цену урачунати 
потребнускелу. Демонтирано жичано мплетиво 
склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м². м2 110,00 

  

  

14.
1.1

1 

Обележавање стаза и ограде на терену у свему 
према  пројекту, са одређивањем тачних 
(стабилних) висинских репера и хоризонталних 
осовина  темеља  и зида.  Обрачун од м2. м2 638,00 

  
  

 Укупно радови на припреми и рушењу: 
 

  

14.
2 

Земљани радови:  
Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене 
механизације намењене овој врсти радова. 
Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да 
у свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције 
радова су разврстане према категорији земљишта. 

Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. 
Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном 
МБ 10. 
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Ако се радови изводе у неповољним временским  условима, извођач мора предузети комплетне 
мере заштите свих  земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год  постоји  потреба за 
истим. Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена радова 
обухвата  израду  комплетне позиције  радова (набавку  материјала, спољни и унутрашњи 
транспорт, уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне  преносе, 
неопходну  радну  скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за 
сво време истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. 

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области. 

 

14.
2.1 

Машински ископ земље III категорије за тракасте 
темеље ограде. Ископ извести према пројекту и 
датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. Ископ обезбедити од обрушавања. 
Ископану земљу превести и депоновати на 
градилишну депонију.  Обрачун по м3. м3 60,00 

  

  

14.
2.2 

Машински ископ земље III категорије у широком 
откопу, за стазе. Ископ извести према пројекту и 
датим котама. Ископану земљу превести и 
депоновати на градилишну депонију.  Обрачун по 
м2. м3 50,00 

  

  

14.
2.3 

Насипање земље око темеља зида ограде. 
Насипање извести у слојевима до 20 цм, са 
поливањем и набијањем до добијања  природне 
збијености. Обрачун од м3.  м3 15,00 

  
  

14.
2.4 

Одвоз земље на депонију до 15 км. У цену 
урачунати разастирање земље на депонији. 
Обрачун од м3.  м3 66,00 

  
  

14.
2.5 

Набавка, транспорт, разастирање и набијање слоја 
шљунка дебљине 5 цм испод темеља потпорног 
зида и ограде и тротоара. Обрачун од м3 све 
комплет према горњем опису.  м3 70,00 

  
  

14.
2.6 

Набавка, транспорт, разастирање и набијање слоја 
каменог агрњгата 0-31,5 дебљине 20 цм испод м3 140,00     
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темеља потпорног зида и ограде и тротоара. 
Обрачун од м3 све комплет према горњем опису 

 Укупно земљани радови: 
 

  

14.
3 

  
Зидарски радови 

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. 
Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета. 
Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему 
одговарају условима техничке документације. 

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене 
површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво 
наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код 
сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и 
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне 
за квалитетно извођење радова. 

 

14.
3.1 

Санација напрслина у зиду ограде . Пре санације 
напрслина, обити подклобучени и оштећени 
малтер, опрати водом, ииспрскати цементним 
млеком. На влажну зидну површину нанети слој 
малтера, справљеног са просејаним шљунком, 
"јединицом". На просушени први слој нанети 
други, справљен са ситним песком и фино 
гаиспердашити уз квашење. Површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, састави не смеју бити 
видљиви. Површине морају бити равне и без 
прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама 
мора бити неприметан. У цену улази и помоћна 
скела.  
Обрачун по м2. м2. 20,00 

  

  

14.
3.2 

Ситни зидарски радови; поправке на огради после 
уградње ограде  и капије и остали грађевински пауш. 1,00     
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радови обухваћени пројектом.  
Обрачун паушално. 

 Укупно зидарски радови: 
 

  

14.
4 

                              Армирано бетонски радови: 
   

  
 

    
  

Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену 
саверемене механизације намењене овој врсти радова. 

Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и 
важећих прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове 
може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са 
уградњом  бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме 
слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у 
слојевима не већим од 50цм. 

По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне 
температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно 
предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. 
Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако 
предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 

Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса. 

Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико 
ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити 
цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка. 

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају 
бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном 
елементу нису дозвољени. 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 256 од 278 

Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског 
облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком 
документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са 
постојећим прописима. 
Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући 
несметану уградњу бетона. 
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, 
спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне 
преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за 
квалитетно извођење радова. 
НАПОМЕНА: 

Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је 
то предвиђено пројектом и детаљима. 

 

14.
4.1 

Израда  армирано бетонских тракастих темеља за 
ограду марке  МБ 30. Израдити оплату и  армирати 
по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену 
улазе и оплата, подупирачи.  
Обрачун од м3 све комплет према горњем опису.   м3 26,00 

  

  

14.
4.2 

Израда  армирано бетонског  зида  и сокле  ограде 
заједно са темељним зидом марке МБ 30. Израдити 
оплату и  армирати по пројекту, детаљима и 
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати 
по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи.  
Обрачун од м3 све комплет према горњем опису.   м3 32,00 

  

  

14.
4.3 

Набавка и поплочавање у слоју песка  "Бехатон" 
плочама, дебљине 5 цм. Плоче поставити у слоју 
песка и спојнице фуговати по избору. У цену 
урачуанти сав потребан материјал. Обрачун по м2 
постављене површине. м2 350,00 

  

  

14.
4.4 

Набавка и постављање ивичњака у слоју бетона МБ 
20 око  "Бехатон" плоча. Плоче поставити у слоју м' 290,00     
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бетона и спојнице фуговати бетона.         Обрачун 
по м'. 

 Укупно армирано бетонски радови: 
 

  

14.
5 

  
 Армирачки радови: 

   
  

 
    

  
Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  
савременог  алата и механизације намењеној овој враси радова.                                
Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      

Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, 
нити било какве трагове других материјала.  

Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  
правилан  облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани 
заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                                
Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.                

Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. 
Јединична  цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног 
материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  
хоризонтални и вертикални  преноси  до места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.           
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.       

 

14.
5.1 

Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, 
транспорт, заваривање ( према потреби), 
постављање и везивање арматуре од челика. 
Обрачун од кг све комплет према горњем. кг 3.000,00 
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 Укупно армирачки радови: 
 

  

14.
6 

Браварски радови: 
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити 
прописаног квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан 
да уради радионичке детаље  и исте поднесе Инвеститору на оверу. Важеће атесте морају да 
поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова  
Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и 
радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања 
приликом варења. Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова 
страних примеса.  Контролу  варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. 
Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још 
једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик.          
За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све 
потребне мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења 
извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по 
потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и 
остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).           
Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како 
оне на самој конструкцији тако и оне које се уграђују у бетон.                   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

 

14.
6.1 

Набавка материјала и израда ограде,  од челичних 
профила и жичаног плетива (ромбоидно  плетиво) 
у свему као постојећа ограда. На сваких 2.26 м' 
поставити металне стубове Ø 60 мм. и анкеровати 
за армирано бетонску соклу. Ограду и спојеве  и 
варове идеално израдити, очистити и обрусити.  На 
ограду нанети импрегнацију и основну боју, а 
затим бојити два пута бојом за метал. Ограду м2 288,00 
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бојити у разним бојама у договору са надзорним 
органом и корисницима. Обрачун по м2 ограде. 

14.
6.2 

Рестаурација ограде од челичних профила и 
жичаног плетива (ромбоидно  плетиво). Делове 
који недостају или су дотрајали израдити и 
поставити по узору на постојеће, према детаљима и 
упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. Пре бојења 
скинути стару боју хемијским и физичким 
средствима, брусити и очистити. На ограду нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал. Ограду бојити у разним бојама 
у договору са надзорним органом и 
корисницима.Обрачун по м2 ограде. м2 270,00 

  

  

14.
6.3 

Набавка материјала и израда капија,  од челичних 
профила и жичаног плетива (ромбоидно  плетиво) 
у свему као постојећа ограда и капије. Капије 
анкеровати за металне стубове Ø 60 мм. и  
армирано бетонску соклу.  Спојеве  и варове 
идеално израдити, очистити и обрусити. Капију 
опремити потребним оковом и бравом са три 
клјуча. На капију нанети импрегнацију и основну 
боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Капију бојити у разним бојама у договору са 
надзорним органом и корисницима. Обрачун од 
комада.     

  

  

 Пешачке капије дим 1.40/1.70 м' ком. 2,00     
 Колска двокрилна капија дим 4.00/1.70 м' ком. 1,00     

14.
6.4 

Набавка материјала и израда заштитне мреже иза 
"голова" ,  дим. 8.00/6.00 м' од челичних профила и 
жичаног плетива у свему као постојећа ограда. На 
сваких 2.0 м' поставити металне стубове Ø 60 мм. и 
анкеровати за армирано постојећу бетонску 
подлогу. Конструкцију спојеве  и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити.  На Конструкцију и м2 96,00 
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заштитну мрежу нанети импрегнацију и основну 
боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У 
цену у рачунати потребну скелу. Заштиту бојити у 
разним бојама у договору са надзорним органом и 
корисницима. Обрачун по м2. 

 Укупно браварски радови: 
 

  

14.
7 

Молерско-фарбарски радови 
Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз 
пуну примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                  
Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      
Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  
документацији.   

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу 
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни 
премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема 
извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су 
према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  
којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су 
недопустива.  
Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за 
заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. 
Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.    

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова извођач ће 
о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом 
извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од оштећења.     
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Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала 
за глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, 
мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                               
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важечих прописа у грађевинарству из ове области.      

 

14.
7.1 

Бојење фасадних површина сокле. У цену 
урачунати припрему  површина. Соклу бојити   у 
разним бојама у договору са надзорним органом и 
корисницима.Обрачун од м2 све комплет према 
горњем опису. м2 220,00 

  

  

 Укупно молерско-фарбарски радови: 
 

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
 

14.
1 

Радови на припреми и рушењу       

14.
2 

Земљани радови       

14.
3 

Зидарски радови       

14.
4 

Армирано бетонски радови       

14.
5 

Армирачки радови       

14.
6 

Браварски радови       

14.
7 

Молерско-фарбарски радови       

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
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15 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

Овом спецификацијом предвиђа се испорука све опреме и материјала наведених у позицијама и свег ситног неспецифицираног 
материјала потребног за комплетну израду, уграђивање, испитивање и пуштање у рад, као и довођјење у исправно-првобитно 
стање свих места оштећених на већ изведеним радовима. У цену се урачунава цена све наведене опреме и 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, испитивања и пуштање у исправан рад свих 
постројења и инсталација наведених у позицијама, као и издавање потребних атеста и сертификата. НАПОМЕНА: 
Сви каблови и пасивне компоненте за вођење каблова израђене од пластике а које се не уграђују у зид под малтер морају бити у 
ХАЛЛОГЕН ФРЕЕ изведби 

 
15.
1 

Спецификација опреме       

15.1
.1 

Испорука и монтажа аналогно-адресабилне 
микропроцесорски контролисане централе са 1 петљом, до 
250 адресабилних елемената у петљи, максимална дужина 
петље 2км, могућност умрежавања до 32 централе, 40x4 
карактера дисплеј, ЛЕД индикација 20 зона, 2 релејна излаза 
на централи, ауто-сеарцх и ауто-цхецк функције, детекција 
двоструке адресе, меморија 4,000 догађаја, до 50 
адресабилних сирена по петљи, 2 надзирана сиренска излаза, 
дневно-ноћни режим рада, подешавање осетљивости 
детектора, УСБ порт за конфигурисање централа, димензије 
443 мм x 268 мм x 109 мм, поседује ЕН 54-2, 4 стандард. Тип 
ДЕТ-ЦАД-150-1 Детнов или сличан. 

ком. 1 

  

  

15.1
.2 

Испорука и уградња вебсервер ТЦП / ИП комуникационе 
цлоуд картице за адресабилну ЦАД-150 централу. Са 
програмом за графичко праћење стања система који се 
приказује у wеб клијенту на удаљеном рачунару у који је 
укуцана ИП адреса централе .Служи за даљинско одржавање и 
даљинско управљање системом за детекцију пожара. 
Аутоматско слање е-пошту. Тип ТЕД-151-WС или сличан. 

ком. 1 

  

  

15.1 Испорука и монтажа ормана за акумулаторске батерије са ком. 1     
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.3 пратецим елементима,релеи, уводнице. 
15.1

.4 
Испорука и монтажа акумулатора 12В,26Ах за адресибилну 
централу. 

ком. 2 
    

15.1
5 

Испорука и монтажа аналогно-адресабилног оптичког 
детектора, компензација утицаја прашине,радни напон 22-38В 
ДЦ, струја у алармном стању 11мА, у мирном стању 
300уА.Покрива простор од 60м2, у складу са ЕН54-7. Тип ДЕТ-
ДОД-220А Детнов или сличан. 

ком. 22 

  

  

15.1
.6 

Испорука и монтажа адресабилног 
термодиференцијалног/термомаксималног (58оЦ) детектора 
пожара, порт за паралелни индикатор, до 250 детектора у 
петљи, елегантан дизајн, у складу са ЕН54-5. Тип ДЕТ-ДТД-210А 
Детнов, Шпанија ии сличан. 

ком. 4 

  

  

15.1
.7 

Испорука и монтажа адресабилног ручног јављача пожара за 
унутрашњу монтажу, ресетабилни, напајање са петље, 
поседује ЕН 54-11 стандард. Тип ДЕТ-МАД-450 Детнов или 
сличан. 

ком. 7 

  
  

15.1
.8 

Испорука и монтажа конвенционалне противпожарне сирене 
за унутрашње услове, селекција 32 тона, ИП43 или сличан. Тип 
СЦД-200 / ВТГ32Е-СБ или сличан. 

ком. 6 

  
  

15.1
.9 

Испорука и монтажа стандардне базе за монтажу 
адресабилног детектора. Тип ДЕТ-З-200 Детнов или сличан. 

ком. 26 
    

15.1
.10 

Испорука и монтажа комплета генератора аеросола ФиреПро 
АЛ-ФП-4. Садржи следеће елементе: Генератор ФП-40Т са 
металном обујмицом за фиксирање на зид, Актуатор ФПЦ-5 са 
металном уводницом и батеријом ЦР-2, Термо осетљив кабл 
ТХ68Н као термички детектор са граничном температуром 
68°Ц. Комплет генератора аеросола за гашење пожара класе 
А,Б, Ц и Ф предвиђен је за затворене просторе запремине до 
0.4м3 . Намењен је заштити рек ормана. 

ком. 1 

  

  

15.1
.11 

Испорука и монтажа телефонског дојавног аутомата, 2 говорне 
поруке, 6 телефонских бројева.Тип САТЕЛ САТ-ДТ-1 или 
сличан. 

ком. 1 

  
  

 УКУПНО ОПРЕМА   
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15.
2 

Спецификација инсталационог 
материјала       

15.2
.1 

Испорука и полагање инсталационог безхалогеног кабла типа 
ЈХ(Ст)Х 2x2x0,8мм за повезивање јављача пожара, кабл мора 
бити израђен у складу са према ИЕЦ 60754-2, ЕН 50267-2-2 
стандардима и мора поседовати одговарајуће сертификате. 

м 550 

  
  

15.2
.2 

Испорука и полагање инсталационог безхалогеног кабла са 
повећаним интегритетом у пожару типа ЈЕХ(Ст)Х 2x2x0,8мм2 
ФЕ180 Е90 за повезивање алармних сирена, кабл мора бити 
израђен према ЕН 60332-3-24, ЕН 60332-1-2, ИЕЦ 60754-2, ЕН 
50267-2- 2 стандардима и мора поседовати одговарајуће 
сертификате. 

м 250 

  

  

15.2
.3 

Испорука и полагање безхалогеног кабла Н2ХX 3x1.5 мм2 за 
напајање централе. Кабл мора бити израђен у складу са према 
ИЕЦ 60754-2, ЕН 50267-2-2 стандардима и мора поседовати 
одговарајуће сертификате. 

м 10 

  
  

15.2
.4 

Испорука и монтажа ватроотпорних обујмица са анкером са 
одржањем функционалности у условима пожара-Е90 по ДИН 
4102 део 12, за монтажу каблова типа ЈЕ-Х (Ст) Х 2x2x0,8мм 
ФЕ180 / Е90. Обујмице се монтирају на плафон / зид помоћу 
анкера на међусобном растојању од 30цм. Производња ОБО 
Беттерманн. Сви елементи морају поседовати ЦЕ ознаку и 
пратеће сертификате. 

ком. 750 

  

  

15.2
.5 

Испорука и полагање ребрастог бужир црева фи16мм халоген 
фрее. 

м 520 
    

15.2
.6 

Испорука и постављање безхалогене ХФ каналице 20x20мм за 
полагање каблова. 

м 20 
    

15.2
.7 

Испорука ПВЦ цеви фи110мм за подземно полагање кабла ТК 
59 ГМ. 

м 45 
    

15.2
.8 

Орман 300x300x150 опремљен клемама за преспајање спољне 
са унутрашњом инсталацијом. 

ком. 4 
    

15.2
.9 

Испорука кабла ТК 59ГМ-3x4x0.8мм. м 55     

15.2
.10 

Испорука и постављање ватроотпорне заштите свих отвора за кпл. 1     
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каблове који пролазе из једног сектора у други - паушално. 
Ватроотпорна маса мора поседовати одговарајуће 
сертификате. 

15.2
.11 

Ситан и нестандардни инсталациони материјал - паушално. кп. 1     

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ   
15.
3 

Спецификација радова и осталих трошкова       

15.3
.1 

Земљани радови - ручни ископ 
кабловског рова дубине 0.8м, ширине 
0.5м, дузине 40м, насипање земље и 
песка у слојевима, израда постељице 
од песка дебљине 20цм за постављање 
ПВЦ цеви испод и изнад цеви, 
постављање ПВЦ цеви, постављање 
упозоравајуће ПВЦ траке 20цм од 
површине земљишта, затрпавање рова 
земљом, утовар, одвожење и истовар 
вишка земље на депонију удаљености 
до 10км. 

кп
л. 

1   

  

15.3
.2 

Завршна електрична мерења на 
кабловима (отпор изолације, 
преслушавање и испитивање парица на 
прекид и кратак спој). 

кп
л. 1   

  

15.3
.3 

Пуштање система у рад. Услуга обухвата: 
- проверу исправности изведене инсталације и монтираних 
подножја, 
- монтажу и повезивање централе на мрежу, 
- убацивање јављача у подножја и обележавање, 
- повезивање сигналних линија са јављачима на централу, 
- програмирање централе, функционално испитивање и 
пуштање у рад, 
- обуку корисника у руковању, 

кпл. 1 
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- испоруку документације (упутство за руковање и 
програмирање, дневник уређаја и атести), 
- примопредају и састављање записника о исправности и 
функционалном испитивању. 

15.3
.4, 

Први контролни преглед система дојаве пожара према 
"Правилнику о посебним условима које морају испуњавати 
правна лица која добијају овлашћење за обављање послова 
контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и 
инсталација посебних система" ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015) , 
члан 30 , 31 и 33. 

кпл. 1 

  

  

15.3
.5 

Израда пројекта изведеног објекта у 3 примерка. пауш. 1     

 УКУПНО РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА- СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

 
15.
1 

Спецификација опреме       

15.
2 

Спецификација инсталационог материјала       

15.
3 

Спецификација радова и осталих трошкова       

 УКУПНО СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
    

16 ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
16.
1 

Набавка и постављање апарата за почетно 
гашење пожара, типа S9 ком 16     

16.
2 

Набавка и постављање табли са упутством за 
коришћење апарата и означавање смерова 
евакуације 

Пауш.    
  

 УКУПНО ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  
 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ : 1; 2; 5;13 и 14  
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА: 3 и 4 

 

 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 12 

 

 
ЕЛЕКТРО РАДОВИ- ВИСОКА И НИСКА СТРУЈА И АГРЕГАТ : 6; 7;8; 10 и 11 

 

 
СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА И ЗОП: 15 и 16 

 

 
ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ : 9 

 

 
 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 
 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 
НАПОМЕНА: 
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 
документације. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (31/2019ј) | 268 од 278 

1. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
2. у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
3. 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. 

4. 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 

1.1.2 
 

Унутар објекта у ходницима, 
као и у свим просторијама 
осим у санитарним, након 
скинуте постојеће подлоге 
извршити постављање 
епоксидног индустријског 
пода.  Под се пре ливења мора 
обрадити техником 
сачмарења, фрезања и 
брушења да се отклоне све 
прљавштине, сво цементно 
млеко и да се осигура 
оптимална повезаност и 
приоњивост подног система 
(мин 1,5 Н/мм2). Подни 
систем мора бити без 
растварача, мора имати 
сопствени учвршћивач и 
природни кварцни песак 
различите гранулације. Подни 
систем треба бити сачињен од 
прајмера, регулирајућег 
базног слоја по којем је 
распоређен кварцни песак 
одређене гранулације и 
завршног епоксидног слоја 
убоји. Подни систем је 
дебљине 3 мм. Чврстоће на 
притисак >80 Н/мм2 ( ЕН 
13892-2). Чврстоће на 
савијање >10 Н/мм2 ( ЕН 
13892-2) Отпорност на хабање  
усклађено са БС 8204 АР1. 

Подни систем је дебљине 
3 мм. Чврстоће на 
притисак >80 Н/мм2 ( ЕН 
13892-2). Чврстоће на 
савијање >10 Н/мм2 ( ЕН 
13892-2) Отпорност на 
хабање  усклађено са БС 
8204 АР1 

  

1.10.1 Израда превоз и монтажа 
прозора од ПВЦ профила, 
према постојећој столарији 
(мере узети на објекту на лицу 
места). Прозор израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а 
са петокоморним системом 
профила, са ојачаним 
челичним нердјајућим 
профилима, према шеми 
отвора. Елементе дихтовати 
трајно еластичном ЕПДМ 
гумон вулказинизованом на 
угловима. Оков стандардни  
(са окретним и окретно 
нагибним механизмом). 
Застакљен изолирајућим 

- Прозор израдити 
од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са 
петокоморним 
системом профила, 
са ојачаним 
челичним 
нердјајућим 
профилима, према 
шеми отвора. 
Елементе 
дихтовати трајно 
еластичном ЕПДМ 
гумон 
вулказинизованом 
на угловима. Оков 
стандардни  (са 
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термопан стаклом д=4+16+4 
мм. У цену урачунати под 
прозорске даске сполја и 
унутра. Отварање према 
шеми.Тон према избору 
пројектанта. 
За квалитет и карактеристике  
уградјених делова обезбедити 
атесте. 
Остали детаљи према 
радионичким детаљима 
одабраног производјача и уз 
договор са надзорним 
органом. 
Проводљивост ПВЦ 
профилаје неопходно да буде 
1.1 W/m2K или мање, а стакла 
1.3 W/m2K или мање. 
Донети готову столарију на 
градилиште и извршити 
монтажу уз примену 
стандардне опреме, алата и 
механизације. 

окретним и 
окретно нагибним 
механизмом). 
Застакљен 
изолирајућим 
термопан стаклом 
д=4+16+4 мм. 

- Проводљивост 
ПВЦ профилаје 
неопходно да буде 
1.1 W/m2K или 
мање, а стакла 1.3 
W/m2K или мање 

6.4.1 Испорука и монтажа 
надградне ЛЕД 
светиљке опремљена 
високо ефикасним 
сатинираним ПММА 
поклопцен који 
обезбедјује 
униформност светла и 
обезбедјује добијање 
светлости без 
бљеска.Кућиште 
светиљке је офарбано 
електростатички у 
боју по зељи 
инвеститора. 
Светиљка је снаге 
36W,4700Лм и 
поседује високо 
ефикасни LED CHIP 
модул задње 
генерације који 
обезбедјује светлост 
боје 4000К. 
Коефицијент 
репродукције боја 
Ра>80%. Животни век 
светиљке је већи од 
50,000 х ради са 
ефикасношћу чипа 
већом од 70% од 
иницијалног(почетног) 
флукса након 50.000 х 
рада, UGR<19. 
Димензије светиљке 
597x597 x50 мм. 

- Светиљка је снаге 
36W,4700Лм и 
поседује високо 
ефикасни LED 
CHIP модул задње 
генерације који 
обезбедјује 
светлост боје 
4000К. 
Коефицијент 
репродукције боја 
Ра>80%. Животни 
век светиљке је 
већи од 50,000 х 
ради са 
ефикасношћу чипа 
већом од 70% од 
иницијалног(почет
ног) флукса након 
50.000 х рада, 
UGR<19. 
Светиљка је 
израђена у 
заштити ИП20, 
боје по жељи 
инвеститора и 
еквивалентна је 
типу ELMAT 
PETRIDIS – 
FOGLIO Q S LED 
36W 

- 4700Lm 
NEUTRAL 295051. 
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Светиљка је израђена 
у заштити ИП20, боје 
по жељи инвеститора 
и еквивалентна је типу 
ELMAT PETRIDIS – 
FOGLIO Q S LED 36W 

4700Lm NEUTRAL 295051 
1.15.9 Бојење фасаде акрилном 

енергетски штедљивом 
фасадном бојом,са системом 
дуплих хибридних мeбрана 
које имају улогу у исушивању 
влаге из зида,типа MIG – 
EnergySaving Paint или 
одговарајуће, високо 
отпорном на топлотно 
зрачење, према стандарду 
DIN EN ISO 11507 min 1000 
сати, 
ph вредности min 8.0  
и степеном рефлексије min 
80%,  
За наведене карактеристике 
доставити атесте. Ценом 
позиције је обухваћена 
набавка материјала, са 
поправком оштећених делова 
постојеће зидне облоге, 
узнаношење одговарајуће 
подлог по упутству 
произвођача боје. Тон светао 
по избору пројектанта. Бојење 
вршити у два премаза.  
Отвори до 3м² се не одбијају. 
 

- Бојење фасаде 
акрилном 
енергетски 
штедљивом 
фасадном бојом,са 
системом дуплих 
хибридних 
мeбрана које имају 
улогу у 
исушивању влаге 
из зида,типа MIG – 
EnergySaving Paint 
или одговарајуће, 
високо отпорном 
на топлотно 
зрачење, према 
стандарду 
DIN EN ISO 11507 
min 1000 сати, 
ph вредности min 
8.0  
и степеном 
рефлексије min 
80%, 

  

2.3.9 Израда термоизоловане 
фасаде са  завршном обрадом 
цементним малтером д=2 цм. 
Плоче камене минералне 
вуне, произведене у складу са 
стандардом ЕН 13162, типа 
Кнауф Инсулатион, ФКД-С 
Тхермал или одговарајуће, 
минималне топлотне 
проводљивости λ=0.035 
Њ/мК,  класе горивости А1, 
класе дозвољеног одступања 
дебљине мин Т5, декларисане 
притисне чврстоће при 10%-
тном сабијању 30кПа, 
деламинације 10кПа, дебљине 
према прорачуну елабоарту 
енергетске ефикасности. 
Плоче камене вуне залепити  
лепком за подлогу и 
нивелисати. Уградити 
пластичне котве, анкере, 5-6 
ком/м2 као и металне и ПВЦ 

- Плоче камене 
минералне вуне, 
произведене у 
складу са 
стандардом ЕН 
13162, типа Кнауф 
Инсулатион, ФКД-
С Тхермал или 
одговарајуће, 
минималне 
топлотне 
проводљивости 
λ=0.035 Њ/мК,  
класе горивости 
А1, класе 
дозвољеног 
одступања 
дебљине мин Т5, 
декларисане 
притисне чврстоће 
при 10%-тном 
сабијању 30кПа, 
деламинације 
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профиле за заштиту углова и 
ивица фасаде. Преко 
постављених плоча извршити 
малтерисање у цементном 
малтеру 1:3 у два слоја. Након 
обраде фасаду штитити  од 
утицаја атмосферилија. У 
цену урачуанта и камена вуна. 
д=8 цм. са пратећим 
материјалом. Отвори 
одбијени. Обрачун по м2 
обрађене фасаде.                                         
Напомен: Задржати постојећу 
декоративну пластику на 
фасади, пре почетка израде 
фасаде узети отиске и 
шаблоне постојеће 
декоративне пластике 

10кПа, дебљине 
према прорачуну 
елабоарту 
енергетске 
ефикасности 

 
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.  
 
 

    

8.  
 
 

    

9.  
 
 

    

10.  
 
 

    

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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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, одговарајуће стране окончаних 
ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац 
садржан у делу XVII. 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 која се мора оверити 
печатом имаоца лиценце и његовим потписом.. 
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 наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште извођача радова/понуђача)   
 
за потребе наручиоца  _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 
 

1. _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 
Датум почетка радова:________________________ 
 
Датум завршетка радова:______________________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица наручиоца 
изведених радова 

   

 
 
 
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 обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова  
   Грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе 
„Професор Брана Пауновић“ у Каменову  будем изабран као најповољнији и уколико 
приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а 
најкасније до момента увођења у посао, 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 представник понуђача односно овлашћени 
члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
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