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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 и 41/19), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 14/2020 , број одлуке                   
404-55/2020-03-1      од    06.03.2020.  године и Решења о образовању Комисије за 
јавну набавку број:   404-55/2020-03-2    од  06.03.2020   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  
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МЛАВИ И ЖАГУБИЦА“ И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ  ,  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  14/2020  
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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.  14/2020   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  25 дана  дана, с тим 

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

1. Предмет јавне набавке 
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  14/2020     је 

извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА „ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА“ 
И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ    . 

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 
 

2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 
1. Врста радова 
Радови на реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад 

општина Петровац на Млави и Жагубица у складу са техничком документацијом, 
спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне 
документације. 

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

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

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате 

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

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

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 
стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову 
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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. 
 
 
 
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 
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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 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: 0648679652. 

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

бити дужи од  300   (триста) 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. 
 

5. Место извођења радова  
(Место -Петровац на Млави, општина Петровац на Млави, кп.бр.247 КО 

Петровац, ) 
 

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

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће 
омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 
за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре 



_________________________________________________________________________
________ 

Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (14/2020) | 9 од 236 
 

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 
nstojanovic1986@gmail.com , 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:  Никола Стојановић   телефон  063/8210943   . 
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 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Локација и постојеће стање:  

Предметна целина налази се на катастарској парцели бр. 247, КО Петровац и чине је 
два приземна објекта спојена бочним зидом, означена као Објекат А и Објекат Б 
ради лакшег сагледавања. 

Анализом постојећег стања и пројектног задатка, утврђено је да је укупну целину 
(Објекат А и Б) неопходно порушити и на датој позицији изградити нову структуру 
којој је потребно је оспособити све функционалне целине и привести их 
пројектованим наменама у складу са важећим прописима и стандардима. 
 
 
Фасаде:  
Фасаде објеката A и Б су финално малтерисане преко зидова од пуне опеке, без 
термоизолације. 
 
Кровни покривач: 
Објекат  је покривен црепом. Кровна конструкција оба објекта је класична дрвена. У 
таванском простору објеката налазе се вентилационе вертикале канализације као и 
димњачке вертикале. 
 
Столарија: 
Сва фасадна столарија је дрвена. 
 
Партерно уређење: 
Предметна парцела излази на улицу  Српских владара, одакле се и простире главни 
пешачки и колски приступ. Испред објекта постоји паркинг плато.  
Слободне површине око објекта на предметној парцели решене су у виду пешачких 
стаза, прилазних комуникација ка објекту- тротоари, зелене површине. 
Терен је условно раван, са мањим денивелацијама. Објекат је у односу на ниво 
терена издигнут 50цм, што је савладано са 4 степеника на улазу. Комплекс је са свих 
страна ограђен бетонском оградом, и у једном сегменту живом оградом. 
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НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 
Руши се-зида се:  
Објекати А и Б се руше и на датој позицији се формира нови објекат центра за 
социјални рад, према пројектном задатку, који је приложен у оквиру текстуалног 
дела техничке документације.  

Нови објекат ће се састојати из два сегмента (А и Б) различитих функција и сваки са 
посебним улазом. 

 
Архитектура:  
Објекат је формиран из две целине сведене у форми и материјализацији, 
ненаметљиве и потпуно подређена функционалности. Две целине су повезане, а опет 
раздвојене дилатационим зидом. Спратност новог објекта је Пр, и издигнут је у 
односу на коту терена за 45цм, што је савладано са по три степеника на оба улаза, 
као и рампама. 
 
Фасада:  
Фасада новог објекта је малтерисана са термоизолацијом 5цм. 
 
Фасадна столарија:  
Сви прозори, врата и портали су пројектовани као алуминијумски са термопрекидом. 
 
Унутрашње обраде:  

Сви зидови су малтерисани, глетовани и бојени у боју по избору инвеститора. 
Зидови купатила и делови зидова у кухињи су обложени керамичким плочицама. 
Подови у улазној зони, кухињи и купатилима и на трему, су са завршном обрадом од 
гранитне керамике. У Свему према пројекту 

 
2.4.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

КОНСТРУКЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈА 

Постојеће стање: 
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Катастарска парцела број 247 КО Петровац лоцирана је у централном делу 
насеља. На југозападном делу парцела се граничи са улицом Српских 
владара, на који предметна парцела има излаз. Површина парцеле износи 
8.672 м2, и на парцели се налазе два слободностојећа објекта. Објекат који је 
предмет пројекта смештен је у североисточном делу парцеле, уз границу са 
парцелама 266/2, 37 и 38/1 КО Петровац, и представља помоћни објекат старе 
основне школе. Укупна површина под објектом износи око 612 м2. 

 

Новопројектовано стање: 

Пројектним задатком предвиђено је уклањање помоћног објекта старе 
основне школе и изграња новог објекта који ће бити лоциран на месту 
постојећег објекта који је неопходно срушити. 

Објекат је у основи правоугаоног облика, димензија око 50х13,85 м. У 
конструктивном смислу одвојен је дилатационом разделницом на две 
статички независне целине. Дилатација се налази у попречном пресеку 
између оса 5-5 и 6-6. 

Конструкцију објекта чине АБ стубови и греде. Стубови и греде израђују се 
од бетона MB 30 (C25/30) и армирају се арматуром B500. АБ греде су 
димензија према статичком прорачуну. Стубови у нивоу приземља су 
димензија b/d=30/30 cm. 

Изнад призеља налази се атика од YTONG блокова и АБ стубова и серклажа. 
Завршни серклаж атике је димензија b/d=30/30 cm. Стубови атике на 
угловима су b/d=30/30 cm при чему се остварује континуитет арматуре стубова 
приземља. Остали стубови атике су димезија b/d=20/30 cm при чему се 
остварује континуитет арматуре стубова приземља само са једне (ивичне) 
стране. 

Кровну конструкцију објекта чини LMT плоча static-14 (d=16+4 cm). Кров је 
раван непроходан са бетонским слојем за пад (4-6 cm). 

Зидови објекта изграђени су од YTONG блокова и немају конструктивну 
улогу у преносу оптерећења. Приликом израде надвратних и надпрозорних 
греда користе се YTONG „U“ монолитни елементи. 

Објекат је фундиран на тракастим темељима на коти фундирања 102 cm од 
коте тла. Висина тракастих темеља је 60 cm. Ширина тракастих темеља је 
различита. Изнад тракастих темеља се налазе темељни зидови, као и испод 
улазних степеништа и рампи. Темељни зидови армирају се мрежастом 
арматуром МАG 500/560 Q139. Темељни зидови оивичени су гредама 
темељних зидова димензија b/d=30/20 cm. Темељни зидови такође су 
повезани на појединим местима АВ везним гредама димензија b/d=30/30 cm. 

Подна плоча објекта је d=12 cm армирана арматурном мрежом МАG 500/560 
Q221. 
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Испод темеља објета насипа се шљунак у у слоју од 10 cm. Испод подне плоче налази 
се слој шљунка d=8 cm и слој ломљеног камена (0-63 мм) d=18 cm. 

 
 
 

                
 
 

 ТЕХНИЧКИ  ИЗВЕШТАЈ  
 
 

Водовод и канализација
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
за ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 
ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СА ДОГРАДЊОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА 
ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦЕ, Ул. СРПСКИХ ВЛАДАРА бр.165, ПЕТРОВАЦ, КП 247 КО 
ПЕТРОВАЦ 
 
2.1. ОПШТЕ 
 
На грађевинској парцели кп. бр. 247, Петровац на Млави, КО Петровац, на основу Технишких 
услова бр 1345, од дана 12.04.2019 год., урађен архитектонско-грађевински пројекат 
реконструкције и доградње објекта. Пешачки приступ, улаз и колски приступ за снабдевање 
објекта  омогућени су из улице  Српских владара бр 121. Остали објекти на парцели не 
подлежу изменама хидротехничких инсталација.   
 
Новопројектовани објекат је спратности По и укупне бруто површине БРГП око 700 м².  
 
У складу са горе наведеним овим пројектом је дефинисано техничко решење инсталација 
водовода и канализације, које и по капацитету и положајно обезбеђују уредно снабдевање 
водом свих планираних потрошача у објекту као и ефикасно сакупљање и евакуацију 
санитарних отпадних и атмосферских вода из објекта, као и спољну и унутрашњу хидрантску 
мрежу објекта. 
 
Пројекат инсталација водовода урађен је у складу са архитектонско - грађевинским пројектом, 
Пројектним задатком потписаним од стране инвеститора и Условима за пројектовање, издатим 
од стране КЈП "ИЗВОР", Петровац на Млави, као и на основу решења о грађевинској дозволи 
број  : 351-304/19-03/2,  ROP-PML-20890-CPI-1/2019 од 22.07.2019. а уз поштовање 
одговарајућих интернационалних и домаћих стандарда и важећих техничких прописа и 
норматива за инсталације ове врсте. 
 
Овим пројектом обухваћене су следеће хидротехничке инсталације са припадајућом опремом, 
уређајима и прибором и то: 
- водоводна мрежа санитарне воде, 
-         спољна хидрантска мрежа, 
-         унутрашња хидрантска водоводна мрежа  
- канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију санитарних отпадних вода, 
- канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију атмосферских вода и 
- санитарне уређаје и прибор. 
 
 
2.2 СНАБДЕВАЊЕ ОБЈЕКТА ВОДОМ 
 
Снабдевање водом свих планираних потрошача у објекту, у складу са Условима за 
пројектовање КЈП ″ИЗВОР“, врши се из градске водоводне мреже у улици Српских владара АЦЦ 
Ø125, а преко прикључка и HDPE доводног вода пречника Ø 110 мм. Иза прикључка, у оквиру 
локације на 1.50 м од регулационе линије налази се АБ водомерно окно у коме је мерна група 
за мерење санитарне потрошње и мерна група за мерење противпожарне воде, и у складу је са 
Условима за пројектовање КЈП "ИЗВОР". После водомерног окна, формира се прикључак за 
санитану и противожарну воду ка објекту. У оквиру реконструкције и доградње заједно са 
рушењем у оквиру постојећег објекта срушиће се и постојећи водови водовода и канализације.  
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2.2.1 ВОДОВОДНА МРЕЖА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ 
 
У објекту је пројектована унутрашња санитарна водоводна мрежа којом ће се обезбедити 
уредно снабдевање санитарном водом свих планираних потрошача.  
 
Мерење санитарне потрошње се врши одговарајућом мерном групом са водомером и 
потребним арматурама (вентили, хватач нечистоће, узводни и низводни усмеривач млаза), која 
је изведена у свему према Условима за пројектовање КЈП "ИЗВОР" Петровац на Млави и 
важећим техничким прописима за ову врсту инсталација. 
 
Димензионисање водоводне мреже за санитарну воду извршено је на основу анализе 
потребних количина санитарне воде, у складу важећим стандардима и техничким прописима за 
ову врсту инсталација. 
 
Као цевни материјал за спољну деоницу водоводне мреже за санитарну воду предвиђене су  
водоводне HDPE цеви и фазонски комади од полиетилена велике густине, (PЕ100), за радне 
притиске до 10 бара, класа S-8 (SDR-17).  
 
Унутрашњи разводи хладне и  топле санитарне воде су пројектовани су од водоводних цеви од 
ПП-РC (полипропилен-рандом-кополимера), класификованих као ТИП 3 према ЕН ИСО15874-2 и 
ДИН8078, које испуњавају санитарне услове у системима дистрибуције санитарне воде, за макс 
радни притисак од  20 бара и макс. радну температуру од 95°Ц. Спајање предвиђено 
полифузионим варењем на температури 260°С. Монтажу вршити за зидове и таваницу кукама, 
узенгијама и обујмицама са гуменом подлошком. Фиксирање вршити на минималном растојању 
од 1,50 до 2,00 м. Уз испоручени материјал доставити Потврду о квалитету или сличан 
сертификат домаће институције (Машински факултет у Београду и слично).  
Пречници спољне деонице и унутрашњих развода су усвојени према хидрауличком прорачуну, 
а у складу са одредбама и смерницама одговарајућих ЕУ норми.  
Прорачун водоводне мреже је урађен по методи инж. Брикса; из прорачуна се види да је 
могуће гравитационо снабдевање свих потрошача у објекту санитарном водом, али у току 
летњих месеци притисак варира па је дато и постројење за повишење притиска. За срачунати 
капацитет и висину дизања је са одговарајућих Q-Х дијаграма, одабрано компактно 
противпожарно постројење за повишење притисака, тип WILO CO-2 MHI 1604/WB-ER, у складу 
са ДИН 1988, део 5 + 6, са две вертикалне центрифугалне пумпе високог притиска са 
трофазним моторима номиналне снаге од по П2 = 0.75 кw са номиналним бројем обртаја н = 
2900 1/мин, са управљачким орманом са микропроцесорском аутоматиком за контролно 
укључење постројења једном у 24 х и за даљинску сигнализацију квара. Обе пумпе имају 
уграђене кугласте славине на појединачним усисима, односно кугласте славине и неповратне 
вентиле за блокаду повратног тока на појединачним потисима.  
Да би се спречило орошавање цевовода предвиђено је да сви разводи хладне и топле воде 
буду термички изоловани одговарајућом префабрикованом термичком изолацијом типа 
НХ/АРМАФЛЕX, дебљине 9 мм, дужине 2000 мм, која при горењу не ослобађа отровне гасове.  
По завршеној монтажи, сви разводи хладне и топле санитарне воде испитани су на пробини 
притисак, а пре пуштања у редовно коришћење, извршиће се њихово испирање и 
дезинфекција, у складу са важећим техничким прописима и нормативима за ову врсту 
инсталација. 
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Предвиђено је да се припрема топле воде у објекту врши локално, помоћу постројења за 
припрему топле воде. Капацитет постројења одређен је у складу са потребама планираних 
потрошача.  
 
 
2.2.2 ПРОТИВПОЖАРНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
 
Овим пројектом, у складу са усвојеном концепцијом противпожарне заштите објекта, као и са 
захтевима и одредбама ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ 
ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, (Сл. лист РС бр.3 од 01/2018.), дефинисано је техничко решење заштите 
објекта од пожара помоћу спољне и унутрашње противпожарне хидрантске мреже која 
обезбеђује поуздано и ефикасно гашење у случају појаве пожара у било ком његовом делу. 
 
Снабдевање противпожарне хидрантске мреже у објекту, у складу са Условима за 
пројектовање КЈП ″ИЗВОР″, врши се водом из јавне мреже водовода АЦЦ Ø 125мм, у улици 
Српских владара а преко прикључка Ø 110, са мерењем  противпожарне потрошње. Градска 
мрежа је довољне издашности за снабдевање водом унутрашњих хидраната, али нема 
довољан притисак, нарочито у летњим месецима. Због тога је испред објекта дат бетонски 
шахт са постројењем за повишење притиска за унутрашњу мрежу.  
 
Мерење противпожарне потрошње се врши одговарајућом мерном групом са водомером Ø80мм 
и потребним арматурама (вентили, хватач нечистоће, узводни и низводни усмеривач млаза), 
који је изведен у свему према добијеним Условима за пројектовање КЈП "ИЗВОР" и важећим 
техничким прописима за ову врсту инсталација. 
 
Као цевни материјал за спољну деоницу противпожарне хидрантске мреже, предвидеђене су 
водоводне HDPE цеви и фазонски комади од полиетилена велике густине, (PЕ100), за радне 
притиске до 10 бара, класа S-8 (SDR-17). На њој се налазе 2 надземна хидранта на међусобном 
растојању од 80 м. 
 
За постизање притиска у унутрашњој хидрантској мрежи, у шахту је предвиђен уређај за 
повишење притиска противпожарне воде следећих карактеристика: Q=5.0л/с, Н=4.00 бара, 
прорачун висине дизања пумпе је дат у прилогу: нумеричка докуметација.  
 
Потребан радни притисак на меродавном (највишем и најудаљенијем) ПП хидранту износи: 
 
Х пот  =  5.43 бара  
 
Како је минимални радни притисак у уличној водоводној мрежи у зони прикључка, према 
добијеним Условима за пројектовање КЈП ″ИЗВОР″, недовољан и мањи од срачунатог и износи 
3.00 бара, с тим да у летњем периоду може доћи до пада притиска, потребни притисци у 
унутрашњој ПП хидрантској мрежи објекта се морају обезбедити помоћу постројења за 
повишење притиска следећих карактеристика: 
 
Q = 5.00 л/с 
 
Х = 5.43 – 1.50 = ~4.00  бара  
 
За срачунати капацитет и висину дизања је са одговарајућих Q-Х дијаграма, одабрано 
компактно противпожарно постројење за повишење притисака, тип Wilo Еconomy CO-2 MHI 
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1604/WB-ER, у складу са ДИН 1988, део 5 + 6, са две вертикалне центрифугалне пумпе високог 
притиска са трофазним моторима номиналне снаге од по П2 = 3.9 кw са номиналним бројем 
обртаја н = 2900 1/мин, тлачном посудом запремине 8.0 лит и са управљачким орманом са 
микропроцесорском аутоматиком за контролно укључење постројења једном у 24 х и за 
даљинску сигнализацију квара. Обе пумпе имају уграђене кугласте славине на појединачним 
усисима, односно кугласте славине и неповратне вентиле за блокаду повратног тока на 
појединачним потисима, а заједнички усисни и потисни вод постројења су пречника Р 2 ½″, (Ø 
65 мм), ПН10.  
 
Предвиђено је да постројење буде смештено у посебном шахту испред објекта. Повезивање са 
инсталацијом за противпожарну воду је и са усисне и са потисне стране предвиђено преко 
кугластих пропусних вентила пречника Ø65 мм, а усисни и потисни вод постројења су повезани 
обилазним водом пречника Ø65 мм са кугластим пропусним вентилом истог пречника, који је у 
редовним условима снабдевања објекта противпожарном водом преко постројења, затворен. 
Овај вентил се отвара једино у случају испада постројења из погона (услед нестанка 
електричне енергије или неког другог разлога), чиме се и у нередовним уловима, преко 
обилазног вода, обезбеђује снабдевање објекта водом директно из градске водоводне мреже. 
 
Анализа потребних количина противпожарне воде и прорачуна за димензионисање пожарног 
постројења за обезбеђење потребних радних притисака у противпожарној хидрантској мрежи 
дато је у поглављу ПРОРАЧУНИ.  
 
Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа пројектована је од поцинкованих, челичних цеви 
и фитинга са жљебним, FM сертификованим спојем, типа VICTAULIC, пречника према 
хидрауличком прорачуну, а у свему према захтевима и одредбама ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ 
НОРМАТИВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА и 
важећим техничким прописима за ту врсту инсталација.  
 
На унутрашњој мрежи, на погодним местима, предвиђен је потребан број унутрашњих зидних 
ПП хидранта Ø50 мм, смештених у стандардне  хидрантске ормариће са припадајућом опремом 
према стандарду СРПС М.Б6. 673. 
 
По завршеној монтажи, противпожарну хидрантску мрежу испитати на пробини притисак, а пре 
пуштања у редовно коришћење, извршити њено испирање и дезинфекцију, у складу са 
важећим техничким прописима и нормативима за ову врсту инсталација.  
 
 
2.3 САКУПЉАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈА ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА   
 
Одводњавање објекта, тј. прихватање и евакуација санитарних и атмосферских отпадних вода 
из објекта врши се у градску фекалну мрежу и упојно поље Stormbox.  
 
 
2.3.1 САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА  
 
У објекту је пројектована засебна канализациона мрежа која обезбеђује прихватање 
санитарних отпадних вода из свих планираних санитарних уређаја и њихову ефикасну 
евакуацију у постојећи шахт уличне канализационе мреже Ø300 у улици Српских владара. 
Спољне деонице санитарне канализације и заједнички одводни канал објекта пројектован је  у 
свему према важећим домаћим и међународним техничким прописима и нормативима за ову 
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врсту инсталација, по траси која је усаглашена са осталим спољним инсталацијама на 
локацији. Подаци за постојећи шахт добијени су од КЈП ″ИЗВОР″. 
 
Као цевни материјал за спољне деонице санитарне канализације објекта усвојене су  трослојне 
PРС канализационе цеви и фазонски комади, пречника D110-160 мм, класе оптерећења SN4, са 
спојем на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, дужине 1, 2, 3, 5 и 6 м, у 
складу са ЕU нормама ЕN 1401-1, ЕN 13476, ЕN 476, ЕN ISО 9967 и EN 9969. 
 
Унутрашње инсталације санитарне канализације пројектоване су тако да се обезбеди 
прихватање санитарних отпадних вода из свих планираних санитарних уређаја у објекту и 
њихову ефикасну евакуацију, преко новопројектоване спољне санитарне канализације и њеног 
прикључка у постојећу градску фекалну мрежу. 
 
Да би се обезбедило ефикасно вентилирање унутрашњих канализационих развода на истим је 
предвиђен довољан број канализационих вертикала смештених на погодним местима у објекту, 
са вентилационим главама изнад крова објекта.  
 
Димензионисање унутрашњих инсталација санитарне канализације је извршено према 
немачким прописима, а на основу прикључних вредности (АWS), односно на основу отицаја из 
појединих санитарних уређаја, чији збир даје отицаје Qs, на које се санитарни водови 
димензионишу. 
 
Унутрашњи развод санитарне канализације је пројектован од трослојних PP 
(полипропиленских) канализационих цеви и фазонских комада за кућне инсталације, у складу 
са одредбама ЕN 1451 стандарда, са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим прстеном. 
 
На канализационом разводу, ради контроле и редовног одржавања, предвиђен је потребан 
број ревизионих фазонских комада и ревизионих шахтова од ПП-Б двослојних коругованих 
цеви.  
 
2.3.2 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Атмосферске воде са крова објекта ће се одвести у Stormbox систем. То  је иновативан 
производ чија је главна примена у инфилтрацији кишнице. Уз помоћ овог система  ниво 
подземних вода ће бити одржаван на прихватљивом нивоу. Пројектант се одлучио на ово 
решење по савету КЈП „ИЗВОР“ да се атмосферске воде спроведу  до реципијента у оквиру 
парцеле. Главне одлике новог система је да је мала тежине, лак за  манипулацију, пројектован 
живот од 50 година, лако и брзо се саставља, има могућност вертикалне и хоризонталне 
инспекције, као и чишћења, ниска висина, могућност прикључка од 110 до 200мм. 
 
RAINEO-STORMBOX,  за инфилтрацију пречишћене воде где је могуће воду задржти и 
контролисано испуштати у водотоке, иригационе канале или друге реципијенте. Систем се 
састоји од модуларних кутија које се спајају спојницама а могу се повезивати вертикално или 
хоризонтално, обмотаних водонепропусном фолијом који се аплицира у рову, који може бити 
са или без пешчано-шљунчане подлоге, насут тлом, песком или шљунком према потреби. 
Инфилтрационе кутије су произведене методом бризгања од изворне нерециклиране 
сировнине ПП-Б са коеф. течења МФИ <6 боје различите од црне. Корисна запремина кутије је 
95,5% са капацитетом складиштења воде од 206 дм3 , димензија: ширина-60цм, дужина-120цм 
и висина-30цм, где укупна површина отвора износи  ≥ 50%  површине кутије. Структуру кутије 
чини 5 страна (без подлоге) са специјалним вертикалним ојачањима (стубовима унутар кутије). 
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Спајање је спојницама и преко доњих подлога. Улази (вертикални и хоизонстални) могу 
бити:110, 125, 160, 200 са адаптерима за ДН/ОД250 до ДН/ОД500. Оптерећење кутија: 
краткотајно вертикално  505 кН/м2 , краткотрајно бочно  99 кН/м2 , дуготрајно вертикално 
(преко 50 год.)  119 кН/м2 , дуготрајно бочно  (преко 50 год.) 28 кН/м2 . Животни век је 50 
година у стању максималног отерећења. Производ је означен према препорукама: лого 
поризвођача, назив производа, симбол матаријала, датум производње и капацитет. 
Инсталациона дубина у зони саобраћајног оптерећења: мин. дубина-0.8м, макс дубина-3.6м. 
Инсталациона дубина у зеленим површинама: мин. дубина-0.4м, макс. дубина-3.9м. Могућа је 
инсталација система у комбинацији са системом шахти, сепаратора, свих профила цеви. 
Омогућена је инспекција ЦЦТВ камером и хидро-динамичко чишћење под притиском до 180 
бара. Систем је отпоран на хемикалије које се могу наћи у отпадној води. Производ 
задовољава стандарде АТ-15-7731 / 2008 ИТБ, АТ/2008-03-2402 ИНДиМ, БРЛ 52250, поседује 
сертификате и одобрења: KOMO KIWA N.V.K54088/01, IBAK KOKS RIDDERKERK, IBAK retell IPEK, 
403388-4 OFI Technologie & Inovation GmbH i proizveden je u skladu sa ISO 9001. 
 
Развод атмосферске канализације је пројектован од двослојних-коругованих цеви од 
полипропилена SN10, у складу са одредбама ЕN 1451 стандарда, следећих пречника: DN/OD 
200 : 200/176 mm-OD/ID 
 
Укупни отицај атмосферских вода срачунат је а за рачунску кишу двогодишњег повратног 
периода (вероватноћа појаве p = 50%), интензитета i = 400.00 l/s/hа и трајања т = 25 мин, 
зато што кишне вертикале пролазе кроз објекат. 
 
 
2.4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР 
 
 
Сви новопројектовани санитарни уређаји, арматуре и галантерија треба да буду I класе, беле 
боје, стране или домаће производње и средњег ценовног разреда. Њихов тип, као и тип 
арматура и галантерије треба да буде у складу са захтевима Инвеститора и пројектом 
ентеријера.  
 
Главним пројектом ентеријера су у свим мокрим чворовима предвиђене конзолне WC шоље са 
хоризонталним одводом па њихову уградњу треба вршити преко одговарајућих инсталационих 
елемената са уградним водокотлићем, тип GROHE RАPID или сл, који су потпуно прилагођени 
уградњи у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским 
плочама. Сва усвојена санитарна опрема и прибор мора бити средњег ценовног разреда.  
 
На умиваоницима у мокрим чворовима и туш кадама у мокрим чворовима у гардеробама 
предвидети једноручне батерије са мешачем топле/хладне воде и перлатором за штедњу водеи  
писоаре са IC електроником за активирање испирања. 
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Технички опис  - Електтро-енергетски радови 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 
 
Предметна целина налази се на катастарској парцели бр. 247, КО Петровац и чине је два 
приземна објекта спојена бочним зидом, означена као Објекат А и Објекат Б ради лакшег 
сагледавања. 
Анализом постојећег стања и пројектног задатка, утврђено је да је укупну целину (Објекат А и 
Б) неопходно порушити и на датој позицији изградити нову структуру којој је потребно 
оспособити све функционалне целине и привести их пројектованим наменама у складу са 
важећим прописима и стандардима.  
 
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Инсталације су испланиране према Техничким прописима за инсталације у објектима до 1kV. 
Напајање: 
Напајање објекта је предвиђено из дистрибутивне мреже преко новог мерног ормана 
постављеног на бетонском постољу, а у складу са условима ЕПС Дистрибуције, огранак 
Електродистрибуција Пожаревац, број ЦЕОП: ROP-PML-7643-LOCA-2/2019. У мерном орману 
су предвиђена бројила за мерење утрошка активне енергије независно за сваки део објекта, 
центар за социјални рад и сигурну кућу. Са мерног ормана, преко кабловких прикључних 
кутија напајају се главни разводни ормани оба дела објекта као и разводни ормар постројења за 
повишење притиска хидрантске мреже. 
За напајање објекта користи се поетојећи кабл PP41 4x70mm2 који је положен од стуба 
надземног вода до постојећег кућишта на парцели, иза објекта. Кућиште се демонтира, а кабл 
се пребацује у нови ОММ на бетонском постољу. У нови ОММ премешта се постојеће бројило 
са лимитаторима 3x25A и уграђује још једно ново бројило са лимитаторима 3x32A. 
Од ормара ОММ до кабловских прикључних кутија на објекту полажу се два напојнја вода, по 
један за сваки део објекта. 
У делу објекта центра за социјални рад поред КПК за напајање објекта (КПК-А) поставља се 
још једна КПК (КПК-П) која се повезује паралелно са КПК-А, а са ње је предвиђено напајање 
уређаја за повишење притиска хидрантске мреже, ова КПК је посебно означена црвеном 
дијагоналном линијом. Напојни кабл се од КПК-П полаже у земљи поред објекта до шахта у 
ком се налази постројење.  
Овим пројектом су обухваћене инсталације унутар објекта и напојни каблови закључно са 
мерним орманом ОММ.  
Инсталације: 
Главни развод у објекту реализован је преко главних разводних ормана ГРО-А и ГРО-Б 
смештених у техничким просторијама у оба дела објекта.  
Све инсталације у објекту се изводе проводницима са изолацијом без халогених елемената, 
типа N2XH у инсталационим цевима у зиду или слободно по зиду на одстојним обујмицама, са 
одговарајућим пресеком, према општим условима и цртежима у пројекту.  
У делу објекта у ком су смештене канцеларије центра засоцијални рад предвиђен је довољан 
број утичница за одржавање, као и довољан број утичница за рачунаре и опрему за свако радно 
место у канцеларијама. У салама за састанке предвиђене су подне кутије са енергетским и 
рачунарским утичницама. 
За напајање опреме вентилације и климатизације предвићени су изводи за напајање у складу са 
захтевима поједине опреме. 
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На крову објекта су предвиђени тачкасти сливници за прихват кишнице. Сваки сливник има 
грејач са интегрисаним термостатом, напаја се напоном 230V. Напојни каблови грејача полажу 
се уз вертикале кишне канализације до грејача сливника. 
 
Расвета: 
Осветљење у објекту се изводи ЛЕД светиљкама уграђеним у спуштен плафон. Тип и број 
светиљки у појединим просторијама ордеђен је на основу захтева према намени просторије, 
ниво осветљаја је проверен фотометријским прорачунима који су дати у прилогу. У мокрим 
чворовима су предвиђене округле уградне ЛЕД светиљке са заштитним стаклом ИП44. 
Укључење светиљки се врши редним, серијским и наизменичним прекидачима. 
Спољашње осветљењеобјекта изведено је плафонским ЛЕД светиљкама, а укључење се врши 
временски програмираним релеом. 
У свим простријама објекта предвиђен је довољан број противпаничних и евакуационих 
светиљки са сопственим батеријским напајањем аутономије 1сат. 
 
Уземљење: 
Заштита од опасног напона додира се изводи ТТ системом уз допунске мере применом 
заштитних уређаја диференцијалне струје. За објекат је предвиђена израда темељног 
уземљивача FeZn траком 25x4(30x3,5)mm са изведеним изводима за уземљење сабирнице за 
изједначење потенцијала и изводима за громобранске инсталације и уземљење хидроцила 
траком од нерђајућег челика 30x3,5mm. Изједначење потенцијала свих металних маса у објекту 
се врши на шинама за изједначење потенцијала ГСИП које су смештене у техничкој соби поред 
електро ормана. На  њих се повезују све металне масе неелектричних инсталација које улазе у 
објекат.  
 
Уређаји за аутоматско искључење напона су правилно димензионисани аутоматски прекидачи.  
 
Громобран: 
Заштита објекта од атмосферских пражњења се изводи употребом громобранских 
инсталација састављених од новог уземљивача, громобранских спустева и громобранског 
прихватног система (алуминијумски округли проводници положени по крову). Инсталације 
спустева се изводе алуминијумским округлим проводником ∅10мм, постављеним по фасади 
објекта. Број и међусобно растојање спустова су дефинисани одговарајућим нивоом заштите. 
За испитивање громобранских инсталација, предвиђене су мерно прикључни спојеви, 
смештени на свим главним спустовима. 

 
 

Технички опис- Телекомуникациони системи 
 

П Р И К Љ У Ч А К  Н А  С П О Љ Н У  Т Е Л Е К О М У Н И К А Ц И О Н У  
М Р Е Ж У  

 
За прикључење објеката на ТТ мрежу предвиђено је за оба објекта полагање 
бакарног и оптичког кабла кроз флекси цеви изнад спуштеног плафона, од позиције 
RACK ормара до прикључне ТК кутије на задњој фасади објекта како би се 
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омогућило будуће лако  прикључење објекта. Бакарни кабл се на једној страни 
завршава на прикључној реглети у ТК кутији, а на другој страни на печ панелу у 
RACK орману, док се оптички каблови на једној страни завршавају у касети за 
сплајсованје у ТК кутији,  а на другој страни у RACK орману,  на оптичком печ панелу. 
У сваком од објеката су предвиђени RACK ормани, RACK-А за објекат А и RACK-B за 
објекат Б. 

 

Р А Ч У Н А Р С К Е  И  Т Е Л Е Ф О Н С К Е  И Н С Т А Л А Ц И Ј Е  У  
О Б Ј Е К Т У  

 
Због флексибилности телефонског развода и захтева локалне рачунарске мреже 
(LAN) у сваком од објеката је предвиђена заједничка кабловска инсталација – 
структурно каблирање, којом ће се обухватити зидне и плафонске прикључнице и 
каблови за везу између прикључница и RACK ормана. Све телефонске и рачунарске 
инсталације у објекту предвиђене су са halogen free FTP кабловима и опремом 
категорије 6a у складу са одговарајућим стандардима. 
Концентрација инсталација телефонско / рачунарске мреже предвиђена је у RACK 
ормарима смештеним у техничким просторијама објеката А и Б. За сваки од објеката 
су предвиђени независни системи. 
Пројектом су превиђен 19” RACK ормани, висине 9HU, димензија 600x450x500mm 
(ШxДxВ), са стакленим вратима и кључем. Предвиђени ормани се користи за смештај 
активне и пасивне опрема за рачунарску мрежу и телефонију, а у објекту А се смешта 
и опрема видео надзора. 
У свакој канцеларији, за свако радно место предвиђене су минимум две зидне RJ-45 
cat.6 утичнице за повезивање рачунара и телефона. У салама за састанке су 
предвиђене подне кутије са утичницама. Све утичнице су модуларног типа и 
монтирају се у исте маске са енергетским. Све зидне утичнице монтирају се на 
висини 0,4м од пода. Утичнице у улазном холу се монтирају у парапет монтиран у 
пулту. 
У ходницима објеката изнад спуштеног плафона предвиђене су надградне утичнице 
за повезиваље WiFi access point-a. 
Каблови се у објекту А од RACK ормана полажу кроз ходник на носачима каблова 
изнад спуштеног плафона, затим у безхалогеним флекси цевима изнад спуштеног 
плафона и кроз преградне зидове до прикључница. У објекту Б сви калови се полажу 
у безхалогеним флекси цевима изнад спуштеног плафона и кроз преградне зидове 
до прикључница. 
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И Н С Т А Л А Ц И Ј Е  В И Д Е О  Н А Д З О Р А  

 
Пројектом је предвиђен колор систем видео надзора. Централни уређај је 
дигитални видео рикордер (снимача), са 16-канала. Уређај се монтирају у РЕК 
орману (RACK-А) у техничкој просторији у објекту А. Уређај  је опремљен хард 
диском  мин. капацитета 4ТБ, са могућношћу проширења и поседује RJ-45 и УСБ 
прикључак. Овај уређај има могућност снимања резервне копије на УСБ меморију, 
као и могућност снимања у реалном времену, приказивање више канала 1, 4, 8 или 
16 канала. Уређај има могућност даљинског приступа, контроле и гледања у 
реалном времену путем интернета или локалне рачунарске мреже. 
Камере су распоређене на улазима у објекат, и на фасади објекта. Камере су 
опремљене одговарајућом оптиком и држачима за монтажу на зид или плафон. 
Предвиђене су HD-TVI камере резолуције 5MP, bullet тип за сољашњу и унутрашњу 
монтажу. 
Инсталација је предвиђена хибридним кабловима са омотачем без халогених 
елемената RG- 59+2x0,75 HF. У графичкој документацији су приказане тачне 
кабловске трасе са типовима каблова, као и позиције камера. 

 

С О С  С И Г Н А Л И З А Ц И Ј А  

 
Пројектом је предвиђен систем за СОС сигнализацију у тоалетима за особе са 

посебним потребама. Систем чине централа, потезни тастер са канапом, притисни тастер за 
искључење аларма и сигнална лампа која се монтира изнад врата. Централа је предвиђена за 
узидну монтажу, са напајањем које се повезује на напон 230Vac. Централа и сигнална лампа 
се монтирају испред улаза у тоалет, док се тастери монтирају у тоалету. Поред врата, на 
висини 1,2м монтира се тастер за ресет аларма, док се потезни тастер монтира на висини 2м, а 
канап се постави по зиду изнад пода тако да се може дохватити из сваког дела тоалета. 

 
 
 

4. Т Е Х Н И Ч К И  О П И С  –  А у т о м т с к е  д о ј а в е  и  
с и г н а л и з а ц и ј е  п о ж а р а  

 
4.1. ОПШТЕ 

 
Предмет пројекта је израда Пројекта за извођење инсталација аутоматске дојаве 
пожара у објекту 
– Центар за социјални рад општина Петрвац на Млави и Жагубица , ул. Српсхих 
Владара,Петровац кп. 247 КО Петровац. По чл. 42 Закона о заштите од пожара 
„Службени Гласник РС“ бр. 111/2009, предвиђена је обавеза пројектовања и 
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извођења система за аутоматско откривање и дојаву пожара за јавне установе као 
што је и ова. 

Овим пројектом обухваћене су све просторије у објекту. 
 

У складу са пројектним задатком, захтевима објекта и прописима, одлучили 
смо да за систем раног откривања и дојаве пожара изаберемо микропроцесорски 
адресабилни систем сличан опреми произвођача NSC и Hochiki који је усаглашен са 
групом стандарда СРПС ЕН 54. Систем се састоји од аутоматских јављача пожара, 
ручних јављача пожара, елемената за сигнализацију, централног уређаја и 
потребне електричне инсталације. 

 
Поменути пројектовани елементи стабилног система за аутоматску 

детекцију и дојаву пожара усклађени су са следеċим стандардима: ПП 
централа са ЕН54-2, оптичкии детектори са ЕН54-7, термички детектори са 
ЕН54-5, ручни јављачи са ЕН54-11, сирене са ЕН54-3 

 

Инвеститор обезбеђује напајање противпожарне централе електричном енергијом. 
Пројектовано постројење служи за заштиту целог објекта, запосленог особља, 
корисника објекта и посетилаца као и машинске, телекомуникационе и рачунарске, 
машинско-грејне и остале опреме у саставу објекта, од пожара. По избијању 
пожара, односно појави пожарних параметара, пројектовано постројење треба да 
аутоматски упозори дежурно лице и присутне људе. 

 
Систем за сигнализацију пожара, као део интегралног система заштите од пожара, 
има за циљ да открије пожар у његовим раним фазама и на тај начин минимизира 
опасност од пожара за присутне људе, објекат као и његову садржину. 
Да би се у пуној мери искористиле предности система за рану детекцију пожара и 
започело гашење пожара у његовим почетним фазама када се пожар може угасити 
приручним средствима, потребно је човека укључити у поступак алармирања, 
односно оперативну конзолу сместити у просторију са сталним дежурством како би 
дежурно лице брзо реаговало у складу са природом поруке коју прима од система 
сигнализације пожара, из тог разлога је оперативна конзола лоцирана у приземљу 
објекта где ће бити присутно дежурно лице. 

 

4.1.2 М о г у ћ и  у з р о ц и  п о ж а р а ,  з а п а љ и в е  м а т е р и ј е  и  т и п  
р а з в о ј а  п о ж а р а  

 
За овај тип објеката, може се очекивати средње брз развој пожара. На почетку 
пожара, пре отвореног пламена јавио би се дим, повишење температуре, као и 
појаве карактеристичних инфрацрвених и ултраљубичастих зрачења и зато као 
основни детектор сигнализације пожара треба применити оптички детектор дима, 
термички или комбиновани оптичко-термички детектор (мултисензор). 
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У прилогу су дати технички подаци за централни уређај , пројектоване аутоматске и 
ручне детекторе пожара, као и алармне сирене и паралелне индикаторе. 
С обзиром да објекат са свим својим просторијама и унутрашњим садржајима 
функционише као целина, систем за дојаву пожара предвиђен је за рану детекцију 
и откривање пожара и функционише као интегрисани адресибилни систем у целом 
објекту. 

 

4.1.3 О п и с  о б ј е к т а  и  д е ф и н и с а њ е  П П  с е к т о р а  
 
За објекте који захтевају виши степен противпожарне заштите у који се убраја и 
овај објекат, захтева се опрема на високом технолошком и функционалном нивоу 
због специфичности објекта који се штити као и степена заштите који се жели 
постићи. Због свог значаја потребне су појачане мере противпожарне заштите и 
друге мере безбедности. Примена система противпожарне заштите обезбеђује 
благовремено детектовање пожарне опасности у најранијој фази. 
Предвиђен је најсавременији аналогно – адресабилни систем дојаве пожара који 
пружа огромне функционалне могућности, при чему људски фактор и даље 
задржава важну улогу у спровођењу мера противпожарне заштите. 
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Адресна линија се реализује помоћу двожилног кабла чије се перформансе 
(минимални попречни пресек,итд.) одређују за сваку примену, на основу броја и 
типова адресних детектора и модула. Овај кабл служи истовремено и за напајање 
елемената петље и за пренос информација између њих и централе. Ова структура 
омогућава знатне уштеде у каблирању у односу на класичне системе, уз додатни 
квалитет прецизног лоцирања пожара на нивоу детектора-сензора или јављача. 

 
Пројектом се дефинише стабилни систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара 
за цео објекат и функционише као интегрална целина, тј. сви делови унутар 
објеката са аспекта противпожарне заштите се третирају по критеријумима Закона 
о заштити од пожара Републике Србије. Мере противпожарне заштите се спроводе 
неодвојиво и надзор и праћење ПП параметара се изводи и надзире са ПП 
микропроцесорске централе. 

 
Постоји велика пожарна опасност која је присутна током свакодневног рада у 
просторијама у објектима условљена људским фактором или техничким системима 
и уређајима услед којих могу настати услови за избијање пожара (кварови 
проузроковани кратким спојевима који проузрокују паљење инсталација, 
ослобађање високонапонских/ високоенергетских варница итд.) 

 
У овим просторијама предвиђене су детекције ране фазе пожара – дима, 
комбинована са аутоматским извршним дејствима и емитовањем светлосног и 
звучног алармног сигнала, као и алармног исписа који мора да садржи прецизну 
локацију аларма. Комуникациони део треба опремити ручном дојавом пожара. 

 
 
 

 

Т Е Х Н И Ч К И  О П И С  –  М а ш и н с к и  р а д о в и  
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Предметна целина налази се на катастарској парцели бр. 247, КО Петровац и 
чине је два приземна објекта спојена бочним зидом, означена као Објекат А и 

Објекат Б ради лакшег сагледавања. 

 
Идејним решењем дефинисани су следећи пројектни услови: 

1. Спољни пројектни параметри : 
зима: tsp = - 150 C, φ = 90% 

лето: tsp = + 340 C, φ = 35% 
 
2. Унутрашње пројектне температуре 

 
зима / лето 

Соба, канцеларија: +20°C / 25°C 
Ходник: +18°C / 30°C 
Туш: +22°C / 30°C 
Тоалет: +18°C / 30°C 

3. Окупираност простора људима 0.15 čovek /1 m2 

4. Tоплотно оптерећење од осветљења 15 W/m2 

Пројектоване машинске инсталације : 
- ВРФ систем грејања и хлађења 

 

- Грејање електро грејним  

 
 

1. ВРФ СИСТЕМ ( ГРЕЈАЊА И ХЛАЂЕЊА ) 
 

За грејање и хлађење просторија где бораве људи предвиђен је независтан 
систем са директном експанзијом и то топлотна пумпа са промељивим опсегом 
флуида и са инвертерским погоном самог компресора. Технологија DC инвертера ( 
континуална регулација броја обртаја компресора ) омогућава аутоматску 
регулацију капацитета у широком опсегу, што за резултат има прилагођавање 
уређаја тренутном топлотном или расхладном оптерећењу, чиме се побољшава 
енергетска ефикасност система. Изабран је ВРФ систем – инвертерска топлотна 
пумпа ваздух-ваздух, која омогућава повезивање свих унутрашњих јединица на 
заједничку спољну јединицу. 

Систем чине спољна компресорско – кондезаторска јединица за цео објекат 
(објекат А и објекат Б посебни системи), постављена на бетону тик уз објекат, са 
ваздушним хлађењем кондензатора, као и унутрашње испаривачке касетне 
јединице са дистрибуцијом унутрашњег ваздуха. Систем још чине и посебне Y-
рачве које спроводе флуид (фреон) кроз изоловани бакарни цевовод до 
испаривачких унутрашњих јединица. Овим системом се задовољавају потребе 
просторија за грејањем и хлађењем у завистности од годишњег доба. Цевна мрежа 
кондензата се води од унутрашњих јединица до најближих канализационих 
прикључака падом од 0.5%. Кондезна мрежа се од сваке унутрашње јединице 
пумпом (унутар сваког уређаја) пумпа на одређену висину изнад самог уређаја како 
би се правилним падовима на хоризонталним деловима мреже гравитационо 
спровео кондензат до саме вертикале и одатле спровео до прикључка на 
канализацију. Само прикључење кондезата на канализацију се врши преко сувог 
сифона са куглицом како би се спречило ширење 
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мириса из канализације на кондезну мрежу, а самим тим и на саме унутрашње 
јединице и на крају и у сам простор где се у.ј. налази. 

Регулација рада спољне јединице ВРФ система се води преко централног 
контролера који се смешта у просторију која је предвиђена од стране инвеститора. 
Све унутрашње касетне јединице се управљају преко локалних жичаних контролера 
постављених на местима према графичкој документацији на прописаној висини од 
пода. Контролером можемо да управљамо јединицама на промени жељене 
температуре и на промени јачине издувавања вантилатора саме јединице. 

Унутрашње касетне јединице се смештају у спуштеним плафонима на местима 
приказаним у графичкој документацији. Позиција јединица је усаглашена са 
расветом и са другим условима ентеријера самих просторија. Вођење 
термоизолованих бакарних цеви одређеног промера се врши кроз спуштени плафон 
на одређеној висини тако да се избегну сударања са осталим инсталацијама. 

 
2. ГРЕЈАЊЕ ЕЛЕКТРО РАДИЈАТОРИМА 

 

За грејање купатила и санитраних просторија где не бораве људи током целог 
дана предвиђен је несавистан систем електро радијатора са интегрисаним 
системом регулације. Радијатори су конвектроског типа без додатног вентилатора 
за принудно струјање ваздуха. Регулација је преко интегрисаног термостата са 
могућношћу подешавања снаге (саме температуре у просторији ) самог уређаја. 
Пошто у санитарним просторијама није предвиђено да људи бораве дужи период тип 
уређаја је одабран тако да се просторије темперирају у односу на годишње доба. 
Уређаји се повезују на монофазну струју и снаге су од 1000W. 

 
 

3. ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА 
 

За блокиране тоалетe у објекту, односно без прозора, вентилирање се врши преко 
аксијалних вентилатора позиционираних на спуштеном плафону унутар самог простора. 
Отпадни санитарни ваздух се води до крова системом цеви и кровне капе одакле се избацује 
напоље. Свеж ваздух до вентилираних простора долази преструјавањем испод врата, зазор 
између врата и пода зависи од ентеријерског решења. Количина ваздуха је одређена на основу 
критеријума броје измена ваздуха. Паљење и гашење вентилатора је регулисано помоћу 
временског регулатора-тајмера. Тајмером се вентилатори пале на сваких 30 минута и раде по 5 
минута. 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ 
 
Уз пројекат за извођење (ПЗИ) за извођење радова на реконструкцији и 
доградњи Центра за социјални рад, спратности П+0, Центар за социјални 
рад, Општина Петровац на Млави и Жагубица, ул.Српских владара бр.165, 
Петровац 
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1. Увод 

Ради постизања значајније посвећености заштити животне средине указала се 
потреба да се, како код извођења радова на јавним тако и осталим објектима, изврши 
унапређење у погледу ублажавања негативних утицаја на животну средину приликом 
обављања ових активности.  

Циљ израде овог плана је да се обезбеди усаглашавање активности са националним 
законодавством и обезбеди најмањи ризик по угрожавање здравља и живота људи и 
животне средине, контролом и мерама смањења:  

• • загађења ваздуха, воде и земљишта;  

• • опасности по биљни и животињски свет;  

• • утицаја на пределе и природна добра посебних вредности и  

• • нивоа буке и непријатних мириса  

• • утицаја насталог отпада.  

Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“ број 
66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/95, 53/95.) уређује се систем заштите и 
унапређивањаживотне средине, одређују се мере заштите, поступци стављања под 
заштиту и управљањазаштићеним природним добрима, поступци заштите од штетних 
утицаја разних делатностина животну средину и организовање послова заштите и 
унапређења животне средине.Законом се обавезују предузећа да приликом обављања 
својих делатности рационалнокористе природна богатства, добра и енергију. Затим да 
евидентирају податке о врстама иколичинама опасних и штетних материја које 
користе у оквиру својих делатности и податкео врстама и количинама које испуштају, 
односно одлажу у воду, ваздух или земљиште надозвољен и прописан начин.  

Мора се имати у виду да животну средину чине природне вредности, као и радом 
створене вредности, тако да их не треба оштећивати и уништавати.У првом реду на 
оштећење и уништавање животне средине утичу разне отпаднематерије које чине 
отпаци у чврстом, течном или гасовитом стању, а који се јављају приликом 
реализације човекових активности и то приликом производње, промета илиупотребе 
материјалних добара. 

Опасне и штетне материје су гасовите, течне или чврстен настале у процесу 
производње, употеребе или складиштења и чувања,а могу својим особинама или 
хемијскимреакцијама угрозити здравље и живот људи, животну средину, односно 
природно окружење. То такође могу бити и сировине од којих се производе опасне 
материје, као и њихови отпаци. 

Опасним и штетним материјама могу бити загађени земља, уколико се на њој 
одлажуили у њу полажу чврсти отпаци или проливају течни отпаци. Воде могу бити 
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загађене ичврстим отпацима ик испуштањем течних штетних и опасних матертија у 
њих. Ваздух је највише изложен загађењу. Загађен ваздух је ваздух који садржи 
гасове, паре, аеросоле идруге загађујуће гасовите материје изнад прописаних 
дозвољених вредности. Дозвољене илиграничне вредности су максимално дозвољене 
количине штетних материја у ваздуху које суу количинама које јошувек не угрожавају 
здеравље људи, билног или животињског света. Извори загађења ваздуха су 
термоенергетска, индустријска, занатска, комунална постројења, депоније смећа и 
отпадака, превозна средства са моторима са унутрашњимсагоревањем, затим разне 
делатности при којима се стварају гасови и аеросоли, као што су:запрашивање, 
прскање, чипћење, димљење, односно задимљеност насељених места. Семовога, на 
човекву радну и животну средину има и других утицаја, а то су: бука, 
вибрације,прекомерна топлота, прекомерна хладноћа... Затим утицај елементарних и 
других непогода иопасности и страх од њихових изненадних појава, као што су: 
земљотреси, вулканскеерупције, бујице, поплаве, тајфуни, оркани, једном речју све 
оно што директно илииндиректно може утицати на човеково физичко и психичко 
здравље, као и на животникомфор. Због тога се и предузимају мере за заштиту 
човекове околине, односно његове раднеи животне средине. Те мере се прописују 
Законом о заштити животне средине. 

 

1.Очување природних богатстава са њиховим унапређењем и обнављањем, а ако 
сунеобновљива треба рационално да се користе. 

2.Заштита животне средине и очување станишта дивљих биљних и животињских 
врста. 

3.Обезбеђивање услова за одмор и рекреацију људи. 

4.Мере заштите од елементарних непогода. 

Посебна пажња посвећује се заштити ваздуха. 

За све ово доносе се, прописују и планирају мере заштите, а о њиховом спровођењу 
брине Министарство надлежно за послове заштите животне средине. Инспекцијски 
надзор над применом мера заштите ваздуха од загађивања, заштите природних 
добара, заштите од буке,опасних материја, јонизујућих и осталих зрачења чији 
спектар неповољно утиче на животну средину. 

 
 

1. АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Локација и постојеће стање:  
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Предметна целина налази се на катастарској парцели бр. 247, КО Петровац и чине је 
два приземна објекта спојена бочним зидом, означена као Објекат А и Објекат Б ради 
лакшег сагледавања. 

Анализом постојећег стања и пројектног задатка, утврђено је да је укупну целину 
(Објекат А и Б) неопходно порушити и на датој позицији изградити нову структуру 
којој је потребно је оспособити све функционалне целине и привести их 
пројектованим наменама у складу са важећим прописима и стандардима. 
 
Фасаде:  
Фасаде објеката A и Б су финално малтерисане преко зидова од пуне опеке, без 
термоизолације. 
Кровни покривач: 
Објекат  је покривен црепом. Кровна конструкција оба објекта је класична дрвена. У 
таванском простору објеката налазе се вентилационе вертикале канализације као и 
димњачке вертикале. 
 
Столарија: 
Сва фасадна столарија је дрвена. 
Партерно уређење: 
Предметна парцела излази на улицу Српских владара, одакле се и простире главни 
пешачки и колски приступ. Испред објекта постоји паркинг плато.  
Слободне површине око објекта на предметној парцели решене су у виду пешачких 
стаза, прилазних комуникација ка објекту- тротоари, зелене површине. 
Терен је условно раван, са мањим денивелацијама. Објекат је у односу на ниво терена 
издигнут 50цм, што је савладано са 4 степеника на улазу. Комплекс је са свих страна 
ограђен бетонском оградом, и у једном сегменту живом оградом. 
 
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 
Руши се-зида се:  
Објекати А и Б се руше и на датој позицији се формира нови објекат центра за 
социјални рад, према пројектном задатку, који је приложен у оквиру текстуалног дела 
техничке документације.  

Нови објекат ће се састојати из два сегмента (А и Б) различитих функција и сваки са 
посебним улазом. 

Архитектура:  
Објекат је формиран из две целине сведене у форми и материјализацији, 
ненаметљиве и потпуно подређена функционалности. Две целине су повезане, а опет 
раздвојене дилатационим зидом. Спратност новог објекта је Пр, и издигнут је у односу 
на коту терена за 45цм, што је савладано са по три степеника на оба улаза, као и 
рампама. 
 
Фасада:  
Фасада новог објекта је малтерисана са термоизолацијом 5цм. 
Фасадна столарија:  
Сви прозори, врата и портали су пројектовани као алуминијумски са термопрекидом. 
Унутрашње обраде:  
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Сви зидови су малтерисани, глетовани и бојени у боју по избору инвеститора. Зидови 
купатила и делови зидова у кухињи су обложени керамичким плочицама. Подови у 
улазној зони, кухињи и купатилима и на трему, су са завршном обрадом од гранитне 
керамике. У Свему према пројекту.  
 
2. КОНСТРУКЦИЈА 
 
Објекат је у основи правоугаоног облика, димензија око 50х13,85 м. У конструктивном 
смислу одвојен је дилатационом разделницом на две статички независне целине. 
Дилатација се налази у попречном пресеку између оса 5-5 и 6-6. 
Конструкцију објекта чине АБ стубови и греде. Стубови и греде израђују се од бетона 
MB 30 (C25/30) и армирају се арматуром B500. АБ греде су димензија према статичком 
прорачуну. Стубови у нивоу приземља су димензија b/d=30/30 cm.  
Изнад призеља налази се атика од YTONG блокова и АБ стубова и серклажа. Завршни 
серклаж атике је димензија b/d=30/30 cm. Стубови атике на угловима су b/d=30/30 cm 
при чему се остварује континуитет арматуре стубова приземља. Остали стубови атике 
су димезија b/d=20/30 cm при чему се остварује континуитет арматуре стубова 
приземља само са једне (ивичне) стране. 
Кровну конструкцију објекта чини LMT плоча static-14 (d=16+4 cm). Кров је раван 
непроходан са бетонским слојем за пад (4-6 cm). 
Зидови објекта изграђени су од YTONG блокова и немају конструктивну улогу у 
преносу оптерећења. Приликом израде надвратних и надпрозорних греда користе се 
YTONG „U“ монолитни елементи.  
Објекат је фундиран на тракастим темељима на коти фундирања 102 cm од коте тла. 
Висина тракастих темеља је 60 cm. Ширина тракастих темеља је различита. Изнад 
тракастих темеља се налазе темељни зидови, као и испод улазних степеништа и 
рампи. Темељни зидови армирају се мрежастом арматуром МАG 500/560 Q139. 
Темељни зидови оивичени су гредама темељних зидова димензија b/d=30/20 cm. 
Темељни зидови такође су повезани на појединим местима АВ везним гредама 
димензија b/d=30/30 cm. 
Подна плоча објекта је d=12 cm армирана арматурном мрежом МАG 500/560 Q221. 
Испод темеља објета насипа се шљунак у у слоју од 10 cm. Испод подне плоче налази 
се слој шљунка d=8 cm и слој ломљеног камена (0-63 мм) d=18 cm. 
 
3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
ЗА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СА ДОГРАДЊОМ ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦЕ, Ул. СРПСКИХ 
ВЛАДАРА бр.165, ПЕТРОВАЦ, КП 247 КО ПЕТРОВАЦ 
 
2.1. ОПШТЕ 
На грађевинској парцели кп. бр. 247, Петровац на Млави, КО Петровац, на основу 
Технишких услова бр 1345, од дана 12.04.2019 год., урађен архитектонско-
грађевински пројекат реконструкције и доградње објекта. Пешачки приступ, улаз и 
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колски приступ за снабдевање објекта  омогућени су из улице  Српских владара бр 
121. Остали објекти на парцели не подлежу изменама хидротехничких инсталација.   
Новопројектовани објекат је спратности По и укупне бруто површине БРГП око 700 м².  
У складу са горе наведеним овим пројектом је дефинисано техничко решење 
инсталација водовода и канализације, које и по капацитету и положајно обезбеђују 
уредно снабдевање водом свих планираних потрошача у објекту као и ефикасно 
сакупљање и евакуацију санитарних отпадних и атмосферских вода из објекта, као и 
унутрашњу хидрантску мрежу објекта. 
Пројекат инсталација водовода урађен је у складу са архитектонско - грађевинским 
пројектом, Пројектним задатком потписаним од стране инвеститора и Условима за 
пројектовање, издатим од стране КЈП "ИЗВОР", Петровац на Млави а уз поштовање 
одговарајућих интернационалних и домаћих стандарда и важећих техничких прописа 
и норматива за инсталације ове врсте. 
Овим пројектом обухваћене су следеће хидротехничке инсталације са припадајућом 
опремом, уређајима и прибором и то: 
- водоводна мрежа санитарне воде, 
-         унутрашња хидрантска водоводна мрежа  
- канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију санитарних отпадних вода, 
- канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију атмосферских вода и 
- санитарне уређаје и прибор. 
2.2 СНАБДЕВАЊЕ ОБЈЕКТА ВОДОМ 
Снабдевање водом свих планираних потрошача у објекту, у складу са Условима за 
пројектовање КЈП ″ИЗВОР“, врши се из градске водоводне мреже у улици Српских 
владара АЦЦ Ø125, а преко прикључка и HDPE доводног вода за санитарну воду  
пречника Ø 65 мм. Иза прикључка, у оквиру локације на 1.50 м од регулационе линије 
налази се АБ водомерно окно у коме је мерна група за мерење санитарне потрошње и 
мерна група за мерење противпожарне воде, и у складу је са Условима за 
пројектовање КЈП "ИЗВОР". После водомерног окна, формира се прикључак за 
санитану и противожарну воду ка објекту. У оквиру реконструкције и доградње 
заједно са рушењем у оквиру постојећег објекта срушиће се и постојећи водови 
водовода и канализације.  
2.2.1 ВОДОВОДНА МРЕЖА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ 
У објекту је пројектована унутрашња водоводна мрежа којом ће се обезбедити уредно 
снабдевање санитарном водом свих планираних потрошача.  
Мерење санитарне потрошње се врши одговарајућом мерном групом са водомером и 
потребним арматурама (вентили, хватач нечистоће, узводни и низводни усмеривач 
млаза), која је изведена у свему према Условима за пројектовање КЈП "ИЗВОР" 
Петровац на Млави и важећим техничким прописима за ову врсту инсталација. 
Димензионисање водоводне мреже за санитарну воду извршено је на основу анализе 
потребних количина санитарне воде, у складу важећим стандардима и техничким 
прописима за ову врсту инсталација. 
 
Као цевни материјал за спољну деоницу водоводне мреже за санитарну воду 
предвиђене су  водоводне HDPE цеви и фазонски комади од полиетилена велике 
густине, (PЕ100), за радне притиске до 10 бара, класа S-8 (SDR-17).  
Унутрашњи разводи хладне и  топле санитарне воде су пројектовани су од водоводних 
цеви од ПП-РC (полипропилен-рандом-кополимера), класификованих као ТИП 3 према 
ЕН ИСО15874-2 и ДИН8078, које испуњавају санитарне услове у системима 
дистрибуције санитарне воде, за макс радни притисак од  20 бара и макс. радну 
температуру од 95°Ц. Спајање предвиђено полифузионим варењем на температури 
260°С. Монтажу вршити за зидове и таваницу кукама, узенгијама и обујмицама са 
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гуменом подлошком. Фиксирање вршити на минималном растојању од 1,50 до 2,00 м. 
Уз испоручени материјал доставити Потврду о квалитету или сличан сертификат 
домаће институције (Машински факултет у Београду и слично).  
Пречници спољне деонице и унутрашњих развода су усвојени према хидрауличком 
прорачуну, а у складу са одредбама и смерницама одговарајућих ЕУ норми.  
Прорачун водоводне мреже је урађен по методи инж. Брикса; из прорачуна се види да 
је могуће гравитационо снабдевање свих потрошача у објекту санитарном водом, и да 
није потребан уређај за повишење притиска. 
Да би се спречило орошавање цевовода предвиђено је да сви разводи хладне и топле 
воде буду термички изоловани одговарајућом префабрикованом термичком 
изолацијом типа НХ/АРМАФЛЕX, дебљине 9 мм, дужине 2000 мм, која при горењу не 
ослобађа отровне гасове.  
По завршеној монтажи, сви разводи хладне и топле санитарне воде испитани су на 
пробини притисак, а пре пуштања у редовно коришћење, извршиће се њихово 
испирање и дезинфекција, у складу са важећим техничким прописима и нормативима 
за ову врсту инсталација. 
 
Предвиђено је да се припрема топле воде у објекту врши локално, помоћу постројења 
за припрему топле воде. Капацитет постројења одређен је у складу са потребама 
планираних потрошача.  
 
2.2.2 ПРОТИВПОЖАРНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
 
Овим пројектом, у складу са усвојеном концепцијом противпожарне заштите објекта, 
као и са захтевима и одредбама ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА 
ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, (Сл. лист РС бр.3 од 01/2018.), 
дефинисано је техничко решење заштите објекта од пожара помоћу унутрашње 
противпожарне хидрантске мреже која обезбеђује поуздано и ефикасно гашење у 
случају појаве пожара у било ком његовом делу. 
 
Снабдевање противпожарне хидрантске мреже у објекту, у складу са Условима за 
пројектовање КЈП ″ИЗВОР″, врши се водом из јавне мреже водовода АЦЦ Ø 125мм, у 
улици Српских владара а преко прикључка Ø 65, са мерењем  противпожарне 
потрошње. Градска мрежа је довољне издашности за снабдевање водом унутрашњих 
хидраната, али нема довољан притисак, нарочито у летњим месецима. Због тога је 
испред објекта дат бетонски шахт са постројењем за повишење притиска.  
Мерење противпожарне потрошње се врши одговарајућом мерном групом са 
водомером Ø50мм и потребним арматурама (вентили, хватач нечистоће, узводни и 
низводни усмеривач млаза), који је изведен у свему према добијеним Условима за 
пројектовање КЈП "ИЗВОР" и важећим техничким прописима за ову врсту инсталација 
Као цевни материјал за спољну деоницу противпожарне хидрантске мреже, 
предвидеђене су водоводне HDPE цеви и фазонски комади од полиетилена велике 
густине, (PЕ100), за радне притиске до 10 бара, класа S-8 (SDR-17).  
За постизање притиска у хидрантској мрежи, у шахту је предвиђен уређај за 
повишење притиска противпожарне воде следећих карактеристика: Q=5.0л/с, Н=4.00 
бара, прорачун висине дизања пумпе је дат у прилогу: нумеричка докуметација.  
 
Потребан радни притисак на меродавном (највишем и најудаљенијем) ПП хидранту 
износи: 
Х пот  =  5.43 бара  
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Како је минимални радни притисак у уличној водоводној мрежи у зони прикључка, 
према добијеним Условима за пројектовање КЈП ″ИЗВОР″, недовољан и мањи од 
срачунатог и износи 3.00 бара, с тим да у летњем периоду може доћи до пада 
притиска, потребни притисци у унутрашњој ПП хидрантској мрежи објекта се морају 
обезбедити помоћу постројења за повишење притиска следећих карактеристика: 
Q = 5.00 л/с 
Х = 5.43 – 1.50 = ~4.00  бара  
За срачунати капацитет и висину дизања је са одговарајућих Q-Х дијаграма, одабрано 
компактно противпожарно постројење за повишење притисака, тип Wilo Еconomy CO-2 
MHI 1604/WB-ER, у складу са ДИН 1988, део 5 + 6, са две вертикалне центрифугалне 
пумпе високог притиска са трофазним моторима номиналне снаге од по П2 = 3.9 кw са 
номиналним бројем обртаја н = 2900 1/мин, тлачном посудом запремине 8.0 лит и са 
управљачким орманом са микропроцесорском аутоматиком за контролно укључење 
постројења једном у 24 х и за даљинску сигнализацију квара. Обе пумпе имају 
уграђене кугласте славине на појединачним усисима, односно кугласте славине и 
неповратне вентиле за блокаду повратног тока на појединачним потисима, а 
заједнички усисни и потисни вод постројења су пречника Р 2 ½″, (Ø 65 мм), ПН10. 
Предвиђено је да постројење буде смештено у посебном шахту испред објекта. 
Повезивање са инсталацијом за противпожарну воду је и са усисне и са потисне 
стране предвиђено преко кугластих пропусних вентила пречника Ø65 мм, а усисни и 
потисни вод постројења су повезани обилазним водом пречника Ø65 мм са кугластим 
пропусним вентилом истог пречника, који је у редовним условима снабдевања објекта 
противпожарном водом преко постројења, затворен. Овај вентил се отвара једино у 
случају испада постројења из погона (услед нестанка електричне енергије или неког 
другог разлога), чиме се и у нередовним уловима, преко обилазног вода, обезбеђује 
снабдевање објекта водом директно из градске водоводне мреже. 
Анализа потребних количина противпожарне воде и прорачуна за димензионисање 
пожарног постројења за обезбеђење потребних радних притисака у противпожарној 
хидрантској мрежи дато је у поглављу ПРОРАЧУНИ.  
Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа пројектована је од поцинкованих, 
челичних цеви и фитинга са жљебним, FM сертификованим спојем, типа VICTAULIC, 
пречника према хидрауличком прорачуну, а у свему према захтевима и одредбама 
ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 
ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА и важећим техничким прописима за ту 
врсту инсталација.  
На унутрашњој мрежи, на погодним местима, предвиђен је потребан број унутрашњих 
зидних ПП хидранта Ø50 мм, смештених у стандардне  хидрантске ормариће са 
припадајућом опремом према стандарду СРПС М.Б6. 673. 
По завршеној монтажи, противпожарну хидрантску мрежу испитати на пробини 
притисак, а пре пуштања у редовно коришћење, извршити њено испрање и 
дезинфекцију, у складу са важећим техничким прописима и нормативима за ову врсту 
инсталација.  
 
2.3 САКУПЉАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈА ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА   
Одводњавање објекта, тј. прихватање и евакуација санитарних и атмосферских 
отпадних вода из објекта врши се у градску фекалну мрежу и упојно поље Stormbox.  
 
2.3.1 САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА  
У објекту је пројектована засебна канализациона мрежа која обезбеђује прихватање 
санитарних отпадних вода из свих планираних санитарних уређаја и њихову ефикасну 
евакуацију у постојећи шахт уличне канализационе мреже Ø300 у улици Српских 
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владара. Спољне деонице санитарне канализације и заједнички одводни канал објекта 
пројектован је  у свему према важећим домаћим и међународним техничким 
прописима и нормативима за ову врсту инсталација, по траси која је усаглашена са 
осталим спољним инсталацијама на локацији. Подаци за постојећи шахт добијени су 
од КЈП ″ИЗВОР″. 
 
Као цевни материјал за спољне деонице санитарне канализације објекта усвојене су  
трослојне PРС канализационе цеви и фазонски комади, пречника D110-160 мм, класе 
оптерећења SN4, са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, 
дужине 1, 2, 3, 5 и 6 м, у складу са ЕU нормама ЕN 1401-1, ЕN 13476, ЕN 476, ЕN ISО 
9967 и EN 9969. 
Унутрашње инсталације санитарне канализације пројектоване су тако да се обезбеди 
прихватање санитарних отпадних вода из свих планираних санитарних уређаја у 
објекту и њихову ефикасну евакуацију, преко новопројектоване спољне санитарне 
канализације и њеног прикључка у постојећу градску фекалну мрежу. 
Да би се обезбедило ефикасно вентилирање унутрашњих канализационих развода на 
истим је предвиђен довољан број канализационих вертикала смештених на погодним 
местима у објекту, са вентилационим главама изнад крова објекта.  
Димензионисање унутрашњих инсталација санитарне канализације је извршено према 
немачким прописима, а на основу прикључних вредности (АWS), односно на основу 
отицаја из појединих санитарних уређаја, чији збир даје отицаје Qs, на које се 
санитарни водови димензионишу. 
Унутрашњи развод санитарне канализације је пројектован од трослојних PP 
(полипропиленских) канализационих цеви и фазонских комада за кућне инсталације, у 
складу са одредбама ЕN 1451 стандарда, са спојем на наглавак са интегрисаним 
гуменим прстеном. 
 
На канализационом разводу, ради контроле и редовног одржавања, предвиђен је 
потребан број ревизионих фазонских комада и ревизионих шахтова од ПП-Б 
двослојних коругованих цеви.  
 
2.3.2 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Атмосферске воде са крова објекта ће се одвести у Stormbox систем. То  је иновативан 
производ чија је главна примена у инфилтрацији кишнице. Уз помоћ овог система  
ниво подземних вода ће бити одржаван на прихватљивом нивоу. Пројектант се 
одлучио на ово решење по савету КЈП „ИЗВОР“ да се атмосферске воде спроведу  до 
реципијента у оквиру парцеле. Главне одлике новог система је да је мала тежине, лак 
за  манипулацију, пројектован живот од 50 година, лако и брзо се саставља, има 
могућност вертикалне и хоризонталне инспекције, као и чишћења, ниска висина, 
могућност прикључка од 110 до 200мм. 
RAINEO-STORMBOX,  за ретензију пречишћене воде где је могуће воду задржти и 
контролисано испуштати у водотоке, иригационе канале или друге реципијенте. 
Систем се састоји од модуларних кутија које се спајају спојницама а могу се 
повезивати вертикално или хоризонтално, обмотаних водонепропусном фолијом који 
се аплицира у рову, који може бити са или без пешчано-шљунчане подлоге, насут 
тлом, песком или шљунком према потреби. Инфилтрационе кутије су произведене 
методом бризгања од изворне нерециклиране сировнине ПП-Б са коеф. течења МФИ 
<6 боје различите од црне. Корисна запремина кутије је 95,5% са капацитетом 
складиштења воде од 206 дм3 , димензија: ширина-60цм, дужина-120цм и висина-
30цм, где укупна површина отвора износи  ≥ 50%  површине кутије. Структуру кутије 
чини 5 страна (без подлоге) са специјалним вертикалним ојачањима (стубовима 
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унутар кутије). Спајање је спојницама и преко доњих подлога. Улази (вертикални и 
хоизонстални) могу бити:110, 125, 160, 200 са адаптерима за ДН/ОД250 до ДН/ОД500. 
Оптерећење кутија: краткотајно вертикално  505 кН/м2 , краткотрајно бочно  99 кН/м2 
, дуготрајно вертикално (преко 50 год.)  119 кН/м2 , дуготрајно бочно  (преко 50 год.) 
28 кН/м2 . Животни век је 50 година у стању максималног отерећења. Производ је 
означен према препорукама: лого поризвођача, назив производа, симбол матаријала, 
датум производње и капацитет. Инсталациона дубина у зони саобраћајног 
оптерећења: мин. дубина-0.8м, макс дубина-3.6м. Инсталациона дубина у зеленим 
површинама: мин. дубина-0.4м, макс. дубина-3.9м. Могућа је инсталација система у 
комбинацији са системом шахти, сепаратора, свих профила цеви. Омогућена је 
инспекција ЦЦТВ камером и хидро-динамичко чишћење под притиском до 180 бара. 
Систем је отпоран на хемикалије које се могу наћи у отпадној води. Производ 
задовољава стандарде АТ-15-7731 / 2008 ИТБ, АТ/2008-03-2402 ИНДиМ, БРЛ 52250, 
поседује сертификате и одобрења: KOMO KIWA N.V.K54088/01, IBAK KOKS 
RIDDERKERK, IBAK retell IPEK, 403388-4 OFI Technologie & Inovation GmbH i proizveden 
je u skladu sa ISO 9001. 
 
Развод атмосферске канализације је пројектован од двослојних-коругованих цеви од 
полипропилена SN10, следећих пречника: DN/OD 200 : 200/176 mm-OD/ID 
Укупни отицај атмосферских вода срачунат је а за рачунску кишу двогодишњег 
повратног периода (вероватноћа појаве p = 50%), интензитета i = 400.00 l/s/hа и 
трајања т = 25 мин, зато што кишне вертикале пролазе кроз објекат. 
 
2.4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР 
Сви новопројектовани санитарни уређаји, арматуре и галантерија треба да буду I 
класе, беле боје, стране или домаће производње и средњег ценовног разреда. Њихов 
тип, као и тип арматура и галантерије треба да буде у складу са захтевима 
Инвеститора и пројектом ентеријера.  
Главним пројектом ентеријера су у свим мокрим чворовима предвиђене конзолне WC 
шоље са хоризонталним одводом па њихову уградњу треба вршити преко 
одговарајућих инсталационих елемената са уградним водокотлићем, тип GROHE RАPID 
или сл, који су потпуно прилагођени уградњи у сувомонтажну зидну или предзидну 
конструкцију обложену гипскартонским плочама. Сва усвојена санитарна опрема и 
прибор мора бити средњег ценовног разреда.  
На умиваоницима у мокрим чворовима и туш кадама у мокрим чворовима у 
гардеробама предвидети једноручне батерије са мешачем топле/хладне воде и 
перлатором за штедњу воде. 
 
4. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Инсталације су испланиране према Техничким прописима за инсталације у објектима 
до 1kV. 
Напајање: 
Напајање објекта је предвиђено из дистрибутивне мреже преко новог мерног ормана 
поставлјеног на бетонском постољу. У мерном орману су предвиђена бројила за 
мерење утрошка активне енергије независно за свпаки део објекта, центар за 
социјални рад и сигурну кућу. Са мерног ормана, преко кабловких прикључних кутија 
напајају се главни разводни ормани оба дела објекта. 
Овим пројектом су обухваћене инсталације унутар објекта закључно са кабловским 
прикључним кутијама на фасади објекта.  
Инсталације: 
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Главни развод у објекту реализован је преко главних разводних ормана ГРО-А и ГРО-Б 
смештених у техничким просторијама у оба дела објекта.  
Све инсталације у објекту се изводе проводницима са изолацијом без халогених 
елемената, типа N2XH у инсталационим цевима у зиду или слободно по зиду на 
одстојним обујмицама, са одговарајућим пресеком, према општим условима и 
цртежима у пројекту.  
У делу објекта у ком су смештене канцеларије центра засоцијални рад предвиђен је 
довољан број утичница за одржавање, као и довољан број утичница за рачунаре и 
опрему за свако радно место у канцеларијама. У салама за састанке предвиђене су 
подне кутије са енергетским и рачунарским утичницама. 
За напајање опреме вентилације и климатизације предвићени су изводи за напајање у 
складу са захтевима поједине опреме. 
 
Расвета: 
Осветљење у објекту се изводи ЛЕД светиљкама уграђеним у спуштен плафон. Тип и 
број светиљки у појединим просторијама ордеђен је на основу захтева према намени 
просторије, ниво осветљаја је проверен фотометријским прорачунима који су дати у 
прилогу. У мокрим чворовима су предвиђене округле уградне ЛЕД светиљке са 
заштитним стаклом ИП44. Укључење светиљки се врши редним, серијским и 
наизменичним прекидачима. 
Спољашње осветљењеобјекта изведено је плафонским ЛЕД светиљкама, а укључење 
се врши временски програмираним релеом. 
У свим простријама објекта предвиђен је довољан бброј противпаничних и 
евакуационих ветиљки са сопственим батеријским напајањем аутономије 1сат. 
 
Уземљење: 
Заштита од опасног напона додира се изводи ТН-Ц-С системом уз допунске мере 
применом заштитних уређаја диференцијалне струје. За објекат је предвиђена израда 
темељног уземљивача траком од нерђајућег челика 30x3,5mm са изведеним изводима 
за уземљење сабирнице за изједначење потенцијала и изводима за громобранске 
инсталације. Изједначење потенцијала свих металних маса у објекту се врши на 
шинама за изједначење потенцијала ГСИП које су смештене у техничкој соби поред 
електро ормана. На  њих се повезују све металне масе неелектричних инсталација 
које улазе у објекат.  
 
Уређаји за аутоматско искључење напона су правилно димензионисани аутоматски 
прекидачи.  
 
Громобран: 
Заштита објекта од атмосферских пражњења се изводи употребом громобранских 
инсталација састављених од новог уземљивача, громобранских спустева и 
громобранског прихватног система (алуминијумски округли проводници положени по 
крову). Инсталације спустева се изводе алуминијумским округлим проводником 
∅10мм, постављеним по фасади објекта. Број и међусобно растојање спустова су 
дефинисани одговарајућим нивоом заштите. За испитивање громобранских 
инсталација, предвиђене су мерно прикључни спојеви, смештени на свим главним 
спустовима. 
 
ПТТ и рачунарске инсталације: 
 
Пројектом су у објекту предвиђене телефонске инсталације и инсталације рачунарске 
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мреже. 
За телефонске и рачунарске инсталације кроз објекат се користе гибљиве ПВЦ цеви 
кроз које се провлаче телекомуникациони каблови типа FTP cat.6а. Овим је 
обједињена рачунарска мрежа и телефонске инсталације. Везивањем краја кабла у 
RACK ормару бира се функција сваке RJ-45 утичнице. Траса се поставља у зиду испод 
малтера, а хоризонтално на висини од 10cm испод плафона или на зиду и плафону 
изнад спуштеног плафона на одговарајућим носачима или обујмицама. У објекту су 
поред енергетских утичница предвиђене и RJ-45 утичнице. 
За сваку од целина, Центер за социјални рад и сигурну кућу, предвиђени су независни 
RACK ормани смештени у теничким просторијама – електро собама. 
За прикључење објекта на ТТ мрежу  предвиђено је полагање флекси цеви фи23mm, 
од позиција RACK ормара до позиција на фасади објекта.   
 
 
6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
1.Увод 
 

Идејним решењем дефинисани су следећи пројектни услови: 
1. Спољни пројектни параметри : 

зима:    tsp = - 150 C,  φ = 90% 
лето:     tsp = + 340 C,  φ = 35% 

 
2. Унутрашње пројектне температуре     зима / лето 

Соба:         +20°C / 25°C 
Ходник:         +18°C / 30°C 
Туш:          +22°C / 30°C 
Тоалет:         +18°C / 30°C 
 

3. Окупираност простора људима   0.15 čovek /1 m2  
 
4. Tоплотно оптерећење од осветљења   15 W/m2  
 
Пројектоване машинске инсталације : 
- ВРФ систем грејања и хлађења 
- Грејање електро радијаторима  
 
 

1. ВРФ СИСТЕМ ( ГРЕЈАЊА И ХЛАЂЕЊА )  

 
 За грејање и хлађење просторија где бораве људи предвиђен је независтан систем са 
директном експанзијом и то топлотна пумпа са промељивим опсегом флуида и са 
инвертерским погоном самог компресора. Технологија DC инвертера ( континуална 
регулација броја обртаја компресора ) омогућава аутоматску регулацију капацитета у 
широком опсегу, што за резултат има прилагођавање уређаја тренутном топлотном или 
расхладном оптерећењу, чиме се побољшава енергетска ефикасност система. Изабран је 
ВРФ систем – инвертерска топлотна пумпа ваздух-ваздух, која омогућава повезивање свих 
унутрашњих јединица на заједничку спољну јединицу. 
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 Систем чине спољна компресорско – кондезаторска јединица за цео објекат (објекат А 
и објекат Б посебни системи), постављена на бетону тик уз објекат, са ваздушним 
хлађењем кондензатора, као и унутрашње испаривачке касетне јединице са дистрибуцијом 
унутрашњег ваздуха. Систем још чине и посебне Y-рачве које спроводе флуид (фреон) кроз 
изоловани бакарни цевовод до испаривачких унутрашњих јединица. Овим системом се 
задовољавају потребе просторија за грејањем и хлађењем у завистности од годишњег доба. 
Цевна мрежа кондензата се води од унутрашњих јединица до најближих канализационих 
прикључака падом од 0.5%. Кондезна мрежа се од сваке унутрашње јединице пумпом 
(унутар сваког уређаја) пумпа на одређену висину изнад самог уређаја како би се 
правилним падовима на хоризонталним деловима мреже гравитационо спровео кондензат 
до саме вертикале и одатле спровео до прикључка на канализацију. Само прикључење 
кондезата на канализацију се врши преко сувог сифона са куглицом како би се спречило 
ширење мириса из канализације на кондезну мрежу, а самим тим и на саме унутрашње 
јединице и на крају и у сам простор где се у.ј. налази.  
 Регулација рада спољне јединице ВРФ система се води преко централног контролера 
који се смешта у просторију која је предвиђена од стране инвеститора. Све унутрашње 
касетне јединице се управљају преко локалних жичаних контролера постављених на 
местима према графичкој документацији на прописаној висини од пода. Контролером 
можемо да управљамо јединицама на промени жељене температуре и на промени јачине 
издувавања вантилатора саме јединице. 
 Унутрашње касетне јединице се смештају у спуштеним плафонима на местима 
приказаним у графичкој документацији. Позиција јединица је усаглашена са расветом и са 
другим условима ентеријера самих просторија. Вођење термоизолованих бакарних цеви 
одређеног промера се врши кроз спуштени плафон на одређеној висини тако да се избегну 
сударања са осталим инсталацијама.  
 

2. ГРЕЈАЊЕ ЕЛЕКТРО РАДИЈАТОРИМА  

 
 За грејање купатила и санитраних просторија где не бораве људи током целог дана 
предвиђен је несавистан систем електро радијатора са интегрисаним системом регулације. 
Радијатори су конвектроског типа без додатног вентилатора за принудно струјање ваздуха. 
Регулација је преко интегрисаног термостата са могућношћу подешавања снаге (саме 
температуре у просторији ) самог уређаја. Пошто у санитарним просторијама није 
предвиђено да људи бораве дужи период тип уређаја је одабран тако да се просторије 
темперирају у односу на годишње доба. Уређаји се повезују на монофазну струју и снаге су 
од 1000W. 
 
 
 
 

2. Предложене мере заштите животне средине 

Опште мере 

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере заштите:  

• Поштовати Закон о планирању и изградњи („Сл. гл. РС”, бр. 72/09), као и подзаконска 
акта донета на основу овог Закона  
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• Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 
материјала током транспорта  

• Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 
грађевинских машина и механизације  

• Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 
материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 
разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију  

• Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која 
поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала 

• Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта 
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и 
обавести надлежну организацију за заштиту споменика цултуре 

• Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошкопетрографског порекла, за које се претпоставља да има својство 
природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе.  

Управљање отпадом  

• Да се поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), Закон о амбалажи и 
амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и подзаконска акта донета на основу 
ових закона  

• Обезбедити посебан простор 
• Обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено 

чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, органски или 
процесни отпад, рециклабилни материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и 
др.)  

• Да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје лицу са којим је закључен 
уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, 
третман, одлагање и сл). 

Квалитета ваздуха  

• Основни вид загађења ваздуха на предметном подручју представља саобраћај. Услед 
реализације пројекта реконструкције загађење се може јавити услед појачаног 
саобраћаја, доласка и одласка транспортних средстава на предметну локацију што 
може имати незнатан утицај на ближе окружење, односно локалног је карактера. 
Емисије загађујућих гасова се могу јавити као последица непотпуног сагоревања дизел 
горива.  

• Као општа мера обавеза је да се поштује Закон о заштити ваздуха ваздуха ("Службени 
гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013) као и подзаконска акта донета на основу овог 
Закона.  

• Током извођења грађевинских радова може доћи до емисије прашине у амбијентални 
ваздух, па је извођач радова у обавези да предвиди мере за сузбијање емисије 
прашине:  

• у току операција рушења, обијања зидова, пнеуматског бушења и осталих операција 
које могу довести до емисије прашине, постављањем заштитне мреже на локацији или 
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континуираним влажењем, току унутрашњег рушења изнад првог спрата, користити 
затворене спусне цеви,  

• на местима привременог складиштења грађевинског материјала спречити расипање до 
ког може доћи приликом претовара, постављањем привремених ограда и сл.  

• привремено ускладиштене грађевинске сировине (шљунак, песак и др. ) орошавати, 
посебно у случају јаких ветрова или топлог и сувог времена и по потреби 
покриватикако би се спречило развејавање прашине, код привременог складиштења 
отпада насталог рушењем у конролисаном окружењу, обезбеди прскање водом у циљу 
редуковања прашине  

• чишћење окружења (тротоара, прилазних и унутрашњих путева) од насталог шута како 
би се прашина свела на минимум  

• влажење свих прашњавих подручје нарочито у случају топлог, сувог или ветровитог 
времена  

• спречи расипање грађевинског материјала и земље током транспорта, ; транспорт 
ископаног и осталог грађевинског материјала вршити возилима која поседују 
прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала  

• не сме спаљивања грађевинског /отпадног материјала на отвореном на локацији  
• ограничити брзину кретања возила и минимизирати саобраћај да не буде сувишног 

празног хода при кретању грађевинских транспортних возила на локацијиама  
• спречити појаву и ширење непријатних мириса који се могу емитовати током обављања 

радова.  

Заштита вода  

• Да се поштује Закон о водама („Сл. гл. РС”, бр. 33/10), као и подзаконска акта донета 
на основу овог Закона 

• Обавеза је извођача радова да поштује Закон о водама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

• Потенцијални утицај током извођења радова може настати на подземне и површинске 
воде уколико би дошло до евентуалног цурења горива или уља из транспортних возила 
или радних машина на околну површину или земљиште, као и одлагања опасних 
материја (амбалаже од боја, лакова идр. и опасног отпада) на околно земљиште.  

• Обезбедити адекватно место за паркирање транспортних возила (на бетонираној 
подлози) као и да обезбеди апсопционо средство (песак, зеолит а др.) у случају да 
дође до изливања загађујућих материја.  

• обезбедити чврсту подлогу на коју ће падати уклоњени малтер или шут настао 
радовима на фасади, како би се спречило загађење животне средине.  

• Привремено складиште грађевинског материјала уредити тако да се смањи ризик од 
стварања талога и отпадних вода које могу загадити околно земљиште или воде (по 
могућности у наткривеном простору или обезбедити прекривање ускладиштених 
материјала).  

• У случају складиштења опасног отпада потребно је обезбедити заштиту од изливања 
опасних материја на тло постављањем адекватних танкване или смештањем отпада у 
затворени контејнер.  

• Спречити прање алата и кутија за алат изнад зелених повшина, како евентуално 
опасне материје не би доспеле на тло И загадиле подземне воде.  
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• Сва прања алата и машина за рад (мешалице за бетон и др. машине) вршити на 
бетонираној подлози уз контролисано упуштање у реципијент- канализацију ( уз 
претходно таложење механичких нечистоћа).  

• За прање гума на транспортним возилима пре уласка на градилиште обезбедити 
бетонирану површину на месту које обезбеђује контролисано упуштање у реципијент- 
канализацију.  

• Уколико дође до евентуалног изливања опасних материја на тло (изливања горива, 
уља и других штетних материја од транспортних возила или др. машина, боја, лакова и 
др. опасних материја) одмах обавестити инспекцију за заштиту животне средине и 
предузети мере за санацију, како би се спречило продирање штетних материја у 
површинске и поземне воде.  

Заштита земљишта  

• Применити мере заштите земљишта од загађења опасним материјама. Није дозвољено 
одлагање грађевинског материјала ни отпада који настаје приликом извођења радова 
на тло. Није дозвољено изливање штетних материја односно остатака од употребљених 
средстава (боја, лакова, заштитних премаза и др.) на земљу. Мере за заштиту 
земљишта су у директној вези за заштитом вода.  

• На градилишту обезбедити мере упозорења за забрану одлагања опасних материја 
(амбалаже од боја, лакова идр. и опасног отпада) као и прања алата изнад зелених 
површина, како би се спречило изливање на околно земљиште  

• Привремено складиште грађевинског материјала уредити тако да се смањи ризик од 
стварања талога и отпадних вода које могу доспети на тло и загадити околно 
земљиште  

Уколико дође до евентуалног изливања опасних материја на тло (изливања горива, 
уља и других штетних материја од транспортних возила или др. машина, боја, 
лакова и др. опасних материја) одмах обавестити инспекцију за заштиту животне 
средине и предузети мере за санацију услед насталог загађења.  

Заштита од буке  

• Бука је нужна последица извођења радова и привременог је карактера и то само док 
трају радови. У складу са Законом о заштити од буке („Службени гласник РС“, 36/09, 
88/10), потребно је обезбедити све мере неопходне за спречавање утицаја буке и 
вибрација на локално становништво.  

• Да се поштује Закон о заштити од буке у животној средини, као и подзаконска акта 
донета на основу овог Закона.  

• Бука која се емитује током извођења радова је ограниченог карактера и обавеза је 
поштовања дневног рада, тј. не радити између 20 и 7 сати или према договору са 
јавним органима.  

• Бука која се емитује током извођења радова је ограниченог карактера и обавеза је 
поштовања времена које је прописано када је у питању јавни ред и мир. Забрањено је 
извођење радова који за последицу имају појаву буке, у току ноћних сати. Обавеза је 
извођача радова да прекине са радом у утврђено време (рад у току дневних часова).  

• Извори буке који се користе за обављање делатности (машине, возила, алати….) у 
отвореном простору на нивоу тла морају имати податке о нивоу звучне снаге коју 
емитују при прописаним условима коришћења и одржавања.  
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• Поклопци мотора генератора, компресора за ваздух и дурге механичке опреме морају 
да буду затворени, а оперма лоцирана што је даље могуће од стамбених објеката и по 
могућности изолована и лоцирана у затвореном простору.  

• Обезбедити такав режим да рад мотора транспотних средстава на градилишту буде што 
краћи.  

• У току извођења радова, извођач треба да предузме све безбедносне мере у оквиру 
својих техничких могућности, како би на најмању меру свео ниво неозабилазне буке 
проузроковане радовима, као и ограничити повећане нивое буке на најкраће могуће 
рокове, узимајући у обзир специфичан радни процес који се одвија током извођења 
радова.  

Заштита зеленила  

• Обавеза је извођача да предузме све потребне мере како током извођења радова не 
дође до уништавања постојећих зелених површина и заштитног зеленила и дрвећа на 
локацији. 

• Велико дрвеће је потребно оградити и заштитити коренов систем. 
• Не дозволити да дође до изливања штетних и опасних материја на зелену површину. 
• Забранити обављање активности у вези са реализацијом пројекта реконструкције 

школе на зеленој површини, постављањем обавештења о забрани.  
• Уколико дође до оштећења дрвећа или зелене површине, обавеза је извођача радова 

да санира зелену површину а свако уништено дрво надомести садњом новог, према 
условима надлежног органа. 

Складиштење запаљивих течности и гасова 

• Планирати резервоаре за складиштење и припадајућу мернорегулациону, сигурносну и 
другу опрему, у складу са важећим техничким нормативима и стандардима, односно 
прописима којима се уређује изградња и коришћење ове врсте објеката у складу са 
прописима МУП-а од којих се прибавља сагласност  

• Обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме, у складу са 
важећим прописима  

• Спроводити претходно наведене опште мере заштите које се односе на заштиту вода 
од загађивања и управљање насталим отпадом  

• Спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине које се односе 
заштиту вода од загађивања, заштиту од буке и начин управљања отпадом  

• Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање, 
исцуривање хемикалија и др.), као и мере за отклањање последица у случају удесних 
ситуација; прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене мере заштите од 
пожара 

• У близини места на којима је могућност просипања запаљивих течности највећа, 
поставити сандуке са песком за посипање  

• Израдити Правилник о начину понашања запослених у току редовног рада, као и у 
случају удеса. 
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
 
Уз пројекат за извођење (ПЗИ) за извођење радова на реконструкцији и доградњи 
Центра за социјални рад, спратности П+0, Центар за социјални рад, Општина 
Петровац на Млави и Жагубица, ул.Српских владара бр.165, Петровац 
 

1. Увод  
Под отпадом се, према одредбама Закона о управљању отпадом (Сл. Гласник РС, бр. 36/2009), 
подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производне, услужне 
или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које настају у 
потрошњи и које са аспекта произвођача, односно потрошача нису за даље коришћење и 
морају се одбацити. Одговорности и обавезе везане за управљање отпадом су дате у Закону о 
управљању отпадом у поглављу 5. и дате су за произвођача производа, произвођача отпада, 
власника отпада, превозника отпада, оператера постројења за третман отпада, оператера на 
депонији, као и за квалификовано лице одговорно за стручни рад Неадекватно управљање 
отпадом, а посебно његово неадекватно одлагање може имати значајан негативан утицај на 
здравље становника и животну средину. Непосредно се јавља утицај на ваздух, подземне и 
површинске воде, земљиште и угрожавање буком. 
 
Када се ради пројектима реконструкције једно од важнијих питања је решавање проблема 
отпада који се генерише приликом извођења радова. Стога је неопходно да извођач радова 
буде упознат са обавезама које су предвиђене прописима из ове области и да се придржава 
неопходних процедура и мера за правилно збрињавање насталог отпада. 
  
Редослед приоритета у пракси управљања отпадом је следећи:  
 

• превенција стварања отпада и смањење коришћења ресурса (замена инпута, повећање 
ефикасности искоришћења сировина и ресурса, унапређење процеса, усаглашавање 
производа, унапређено одржавање опреме или процеса, затварање животног циклуса 
производа);  

• поновна употреба, односно коришћење производа за исту или другу намену;  
• рециклажа односно третман ради добијања сировине за производњу истог или другог 

производа (третирање отпада који није могуће више користити у постојећем облику и 
његово коришћење у производњи новог производа);  

• искоришћење односно коришћење вредности отпада (спаљивање уз коришћење 
енергије); одлагање отпада депоновањем или спаљивањем на начин којим се најмање 
штети животној средини (само одлагање подразумева одлагање на депонију или 
инсинерацију без искоришћења створене енергије).  

 
Циљ мера које се планирају за управљање отпадом је да се:  
 

• Успостави ефикасан систем за управљање отпадом;  
• Утврде подаци о врстама, количинама и токовима отпада;  
• Смањи количине генерисаног отпада и његових опасних карактеристика;  
• Максимално искористи отпад чији настанак не може да се спречи;  
• У складу са националним законодавством и на економски исплатив начин одложити 

отпад који не може поново да се користи;  
• Оствари сарадње са представницима надлежних органа.  

 
Први корак код успостављања ефикасног система управљања отпадом је да се на 
основу планираних активности изврши идентификација отпадних материја које могу 
настати извођењем радова (грађевински материјал и метални отпад, пластика, папир, 
старе гуме комунални отпад и сл.)  
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Кључни подзаконски акт у бласти управљања отпадом је Правилник о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС, бр. 56/10. У складу са 
члановима 7 и 8 Закона о управљању отпадом, правилник представља основу за 
класификацију отпада према Каталогу отпада. 
 
 

2. АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Локација и постојеће стање:  

Предметна целина налази се на катастарској парцели бр. 247, КО Петровац и чине је 
два приземна објекта спојена бочним зидом, означена као Објекат А и Објекат Б ради 
лакшег сагледавања. 

Анализом постојећег стања и пројектног задатка, утврђено је да је укупну целину 
(Објекат А и Б) неопходно порушити и на датој позицији изградити нову структуру 
којој је потребно је оспособити све функционалне целине и привести их 
пројектованим наменама у складу са важећим прописима и стандардима. 
 
Фасаде:  
Фасаде објеката A и Б су финално малтерисане преко зидова од пуне опеке, без 
термоизолације. 
Кровни покривач: 
Објекат  је покривен црепом. Кровна конструкција оба објекта је класична дрвена. У 
таванском простору објеката налазе се вентилационе вертикале канализације као и 
димњачке вертикале. 
 
Столарија: 
Сва фасадна столарија је дрвена. 
Партерно уређење: 
Предметна парцела излази на улицу Српских владара, одакле се и простире главни 
пешачки и колски приступ. Испред објекта постоји паркинг плато.  
Слободне површине око објекта на предметној парцели решене су у виду пешачких 
стаза, прилазних комуникација ка објекту- тротоари, зелене површине. 
Терен је условно раван, са мањим денивелацијама. Објекат је у односу на ниво терена 
издигнут 50цм, што је савладано са 4 степеника на улазу. Комплекс је са свих страна 
ограђен бетонском оградом, и у једном сегменту живом оградом. 
 
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 
Руши се-зида се:  
Објекати А и Б се руше и на датој позицији се формира нови објекат центра за 
социјални рад, према пројектном задатку, који је приложен у оквиру текстуалног дела 
техничке документације.  

Нови објекат ће се састојати из два сегмента (А и Б) различитих функција и сваки са 
посебним улазом. 

Архитектура:  
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Објекат је формиран из две целине сведене у форми и материјализацији, 
ненаметљиве и потпуно подређена функционалности. Две целине су повезане, а опет 
раздвојене дилатационим зидом. Спратност новог објекта је Пр, и издигнут је у односу 
на коту терена за 45цм, што је савладано са по три степеника на оба улаза, као и 
рампама. 
 
Фасада:  
Фасада новог објекта је малтерисана са термоизолацијом 5цм. 
Фасадна столарија:  
Сви прозори, врата и портали су пројектовани као алуминијумски са термопрекидом. 
Унутрашње обраде:  
Сви зидови су малтерисани, глетовани и бојени у боју по избору инвеститора. Зидови 
купатила и делови зидова у кухињи су обложени керамичким плочицама. Подови у 
улазној зони, кухињи и купатилима и на трему, су са завршном обрадом од гранитне 
керамике. У Свему према пројекту.  
 
2. КОНСТРУКЦИЈА 
 
Објекат је у основи правоугаоног облика, димензија око 50х13,85 м. У конструктивном 
смислу одвојен је дилатационом разделницом на две статички независне целине. 
Дилатација се налази у попречном пресеку између оса 5-5 и 6-6. 
Конструкцију објекта чине АБ стубови и греде. Стубови и греде израђују се од бетона 
MB 30 (C25/30) и армирају се арматуром B500. АБ греде су димензија према статичком 
прорачуну. Стубови у нивоу приземља су димензија b/d=30/30 cm.  
Изнад призеља налази се атика од YTONG блокова и АБ стубова и серклажа. Завршни 
серклаж атике је димензија b/d=30/30 cm. Стубови атике на угловима су b/d=30/30 cm 
при чему се остварује континуитет арматуре стубова приземља. Остали стубови атике 
су димезија b/d=20/30 cm при чему се остварује континуитет арматуре стубова 
приземља само са једне (ивичне) стране. 
Кровну конструкцију објекта чини LMT плоча static-14 (d=16+4 cm). Кров је раван 
непроходан са бетонским слојем за пад (4-6 cm). 
Зидови објекта изграђени су од YTONG блокова и немају конструктивну улогу у 
преносу оптерећења. Приликом израде надвратних и надпрозорних греда користе се 
YTONG „U“ монолитни елементи.  
Објекат је фундиран на тракастим темељима на коти фундирања 102 cm од коте тла. 
Висина тракастих темеља је 60 cm. Ширина тракастих темеља је различита. Изнад 
тракастих темеља се налазе темељни зидови, као и испод улазних степеништа и 
рампи. Темељни зидови армирају се мрежастом арматуром МАG 500/560 Q139. 
Темељни зидови оивичени су гредама темељних зидова димензија b/d=30/20 cm. 
Темељни зидови такође су повезани на појединим местима АВ везним гредама 
димензија b/d=30/30 cm. 
Подна плоча објекта је d=12 cm армирана арматурном мрежом МАG 500/560 Q221. 
Испод темеља објета насипа се шљунак у у слоју од 10 cm. Испод подне плоче налази 
се слој шљунка d=8 cm и слој ломљеног камена (0-63 мм) d=18 cm. 
 
3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
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ЗА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СА ДОГРАДЊОМ ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦЕ, Ул. СРПСКИХ 
ВЛАДАРА бр.165, ПЕТРОВАЦ, КП 247 КО ПЕТРОВАЦ 
 
2.1. ОПШТЕ 
На грађевинској парцели кп. бр. 247, Петровац на Млави, КО Петровац, на основу 
Технишких услова бр 1345, од дана 12.04.2019 год., урађен архитектонско-
грађевински пројекат реконструкције и доградње објекта. Пешачки приступ, улаз и 
колски приступ за снабдевање објекта  омогућени су из улице  Српских владара бр 
121. Остали објекти на парцели не подлежу изменама хидротехничких инсталација.   
Новопројектовани објекат је спратности По и укупне бруто површине БРГП око 700 м².  
У складу са горе наведеним овим пројектом је дефинисано техничко решење 
инсталација водовода и канализације, које и по капацитету и положајно обезбеђују 
уредно снабдевање водом свих планираних потрошача у објекту као и ефикасно 
сакупљање и евакуацију санитарних отпадних и атмосферских вода из објекта, као и 
унутрашњу хидрантску мрежу објекта. 
Пројекат инсталација водовода урађен је у складу са архитектонско - грађевинским 
пројектом, Пројектним задатком потписаним од стране инвеститора и Условима за 
пројектовање, издатим од стране КЈП "ИЗВОР", Петровац на Млави а уз поштовање 
одговарајућих интернационалних и домаћих стандарда и важећих техничких прописа 
и норматива за инсталације ове врсте. 
Овим пројектом обухваћене су следеће хидротехничке инсталације са припадајућом 
опремом, уређајима и прибором и то: 
- водоводна мрежа санитарне воде, 
-         унутрашња хидрантска водоводна мрежа  
- канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију санитарних отпадних вода, 
- канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију атмосферских вода и 
- санитарне уређаје и прибор. 
2.2 СНАБДЕВАЊЕ ОБЈЕКТА ВОДОМ 
Снабдевање водом свих планираних потрошача у објекту, у складу са Условима за 
пројектовање КЈП ″ИЗВОР“, врши се из градске водоводне мреже у улици Српских 
владара АЦЦ Ø125, а преко прикључка и HDPE доводног вода за санитарну воду  
пречника Ø 65 мм. Иза прикључка, у оквиру локације на 1.50 м од регулационе линије 
налази се АБ водомерно окно у коме је мерна група за мерење санитарне потрошње и 
мерна група за мерење противпожарне воде, и у складу је са Условима за 
пројектовање КЈП "ИЗВОР". После водомерног окна, формира се прикључак за 
санитану и противожарну воду ка објекту. У оквиру реконструкције и доградње 
заједно са рушењем у оквиру постојећег објекта срушиће се и постојећи водови 
водовода и канализације.  
2.2.1 ВОДОВОДНА МРЕЖА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ 
У објекту је пројектована унутрашња водоводна мрежа којом ће се обезбедити уредно 
снабдевање санитарном водом свих планираних потрошача.  
Мерење санитарне потрошње се врши одговарајућом мерном групом са водомером и 
потребним арматурама (вентили, хватач нечистоће, узводни и низводни усмеривач 
млаза), која је изведена у свему према Условима за пројектовање КЈП "ИЗВОР" 
Петровац на Млави и важећим техничким прописима за ову врсту инсталација. 
Димензионисање водоводне мреже за санитарну воду извршено је на основу анализе 
потребних количина санитарне воде, у складу важећим стандардима и техничким 
прописима за ову врсту инсталација. 
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Као цевни материјал за спољну деоницу водоводне мреже за санитарну воду 
предвиђене су  водоводне HDPE цеви и фазонски комади од полиетилена велике 
густине, (PЕ100), за радне притиске до 10 бара, класа S-8 (SDR-17).  
Унутрашњи разводи хладне и  топле санитарне воде су пројектовани су од водоводних 
цеви од ПП-РC (полипропилен-рандом-кополимера), класификованих као ТИП 3 према 
ЕН ИСО15874-2 и ДИН8078, које испуњавају санитарне услове у системима 
дистрибуције санитарне воде, за макс радни притисак од  20 бара и макс. радну 
температуру од 95°Ц. Спајање предвиђено полифузионим варењем на температури 
260°С. Монтажу вршити за зидове и таваницу кукама, узенгијама и обујмицама са 
гуменом подлошком. Фиксирање вршити на минималном растојању од 1,50 до 2,00 м. 
Уз испоручени материјал доставити Потврду о квалитету или сличан сертификат 
домаће институције (Машински факултет у Београду и слично).  
Пречници спољне деонице и унутрашњих развода су усвојени према хидрауличком 
прорачуну, а у складу са одредбама и смерницама одговарајућих ЕУ норми.  
Прорачун водоводне мреже је урађен по методи инж. Брикса; из прорачуна се види да 
је могуће гравитационо снабдевање свих потрошача у објекту санитарном водом, и да 
није потребан уређај за повишење притиска. 
Да би се спречило орошавање цевовода предвиђено је да сви разводи хладне и топле 
воде буду термички изоловани одговарајућом префабрикованом термичком 
изолацијом типа НХ/АРМАФЛЕX, дебљине 9 мм, дужине 2000 мм, која при горењу не 
ослобађа отровне гасове.  
По завршеној монтажи, сви разводи хладне и топле санитарне воде испитани су на 
пробини притисак, а пре пуштања у редовно коришћење, извршиће се њихово 
испирање и дезинфекција, у складу са важећим техничким прописима и нормативима 
за ову врсту инсталација. 
 
Предвиђено је да се припрема топле воде у објекту врши локално, помоћу постројења 
за припрему топле воде. Капацитет постројења одређен је у складу са потребама 
планираних потрошача.  
 
2.2.2 ПРОТИВПОЖАРНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
 
Овим пројектом, у складу са усвојеном концепцијом противпожарне заштите објекта, 
као и са захтевима и одредбама ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА 
ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, (Сл. лист РС бр.3 од 01/2018.), 
дефинисано је техничко решење заштите објекта од пожара помоћу унутрашње 
противпожарне хидрантске мреже која обезбеђује поуздано и ефикасно гашење у 
случају појаве пожара у било ком његовом делу. 
 
Снабдевање противпожарне хидрантске мреже у објекту, у складу са Условима за 
пројектовање КЈП ″ИЗВОР″, врши се водом из јавне мреже водовода АЦЦ Ø 125мм, у 
улици Српских владара а преко прикључка Ø 65, са мерењем  противпожарне 
потрошње. Градска мрежа је довољне издашности за снабдевање водом унутрашњих 
хидраната, али нема довољан притисак, нарочито у летњим месецима. Због тога је 
испред објекта дат бетонски шахт са постројењем за повишење притиска.  
Мерење противпожарне потрошње се врши одговарајућом мерном групом са 
водомером Ø50мм и потребним арматурама (вентили, хватач нечистоће, узводни и 
низводни усмеривач млаза), који је изведен у свему према добијеним Условима за 
пројектовање КЈП "ИЗВОР" и важећим техничким прописима за ову врсту инсталација 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (14/2020) | 51 од 236 

Као цевни материјал за спољну деоницу противпожарне хидрантске мреже, 
предвидеђене су водоводне HDPE цеви и фазонски комади од полиетилена велике 
густине, (PЕ100), за радне притиске до 10 бара, класа S-8 (SDR-17).  
За постизање притиска у хидрантској мрежи, у шахту је предвиђен уређај за 
повишење притиска противпожарне воде следећих карактеристика: Q=5.0л/с, Н=4.00 
бара, прорачун висине дизања пумпе је дат у прилогу: нумеричка докуметација.  
 
Потребан радни притисак на меродавном (највишем и најудаљенијем) ПП хидранту 
износи: 
Х пот  =  5.43 бара  
Како је минимални радни притисак у уличној водоводној мрежи у зони прикључка, 
према добијеним Условима за пројектовање КЈП ″ИЗВОР″, недовољан и мањи од 
срачунатог и износи 3.00 бара, с тим да у летњем периоду може доћи до пада 
притиска, потребни притисци у унутрашњој ПП хидрантској мрежи објекта се морају 
обезбедити помоћу постројења за повишење притиска следећих карактеристика: 
Q = 5.00 л/с 
Х = 5.43 – 1.50 = ~4.00  бара  
За срачунати капацитет и висину дизања је са одговарајућих Q-Х дијаграма, одабрано 
компактно противпожарно постројење за повишење притисака, тип Wilo Еconomy CO-2 
MHI 1604/WB-ER, у складу са ДИН 1988, део 5 + 6, са две вертикалне центрифугалне 
пумпе високог притиска са трофазним моторима номиналне снаге од по П2 = 3.9 кw са 
номиналним бројем обртаја н = 2900 1/мин, тлачном посудом запремине 8.0 лит и са 
управљачким орманом са микропроцесорском аутоматиком за контролно укључење 
постројења једном у 24 х и за даљинску сигнализацију квара. Обе пумпе имају 
уграђене кугласте славине на појединачним усисима, односно кугласте славине и 
неповратне вентиле за блокаду повратног тока на појединачним потисима, а 
заједнички усисни и потисни вод постројења су пречника Р 2 ½″, (Ø 65 мм), ПН10. 
Предвиђено је да постројење буде смештено у посебном шахту испред објекта. 
Повезивање са инсталацијом за противпожарну воду је и са усисне и са потисне 
стране предвиђено преко кугластих пропусних вентила пречника Ø65 мм, а усисни и 
потисни вод постројења су повезани обилазним водом пречника Ø65 мм са кугластим 
пропусним вентилом истог пречника, који је у редовним условима снабдевања објекта 
противпожарном водом преко постројења, затворен. Овај вентил се отвара једино у 
случају испада постројења из погона (услед нестанка електричне енергије или неког 
другог разлога), чиме се и у нередовним уловима, преко обилазног вода, обезбеђује 
снабдевање објекта водом директно из градске водоводне мреже. 
Анализа потребних количина противпожарне воде и прорачуна за димензионисање 
пожарног постројења за обезбеђење потребних радних притисака у противпожарној 
хидрантској мрежи дато је у поглављу ПРОРАЧУНИ.  
Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа пројектована је од поцинкованих, 
челичних цеви и фитинга са жљебним, FM сертификованим спојем, типа VICTAULIC, 
пречника према хидрауличком прорачуну, а у свему према захтевима и одредбама 
ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 
ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА и важећим техничким прописима за ту 
врсту инсталација.  
На унутрашњој мрежи, на погодним местима, предвиђен је потребан број унутрашњих 
зидних ПП хидранта Ø50 мм, смештених у стандардне  хидрантске ормариће са 
припадајућом опремом према стандарду СРПС М.Б6. 673. 
По завршеној монтажи, противпожарну хидрантску мрежу испитати на пробини 
притисак, а пре пуштања у редовно коришћење, извршити њено испрање и 
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дезинфекцију, у складу са важећим техничким прописима и нормативима за ову врсту 
инсталација.  
 
2.3 САКУПЉАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈА ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА   
Одводњавање објекта, тј. прихватање и евакуација санитарних и атмосферских 
отпадних вода из објекта врши се у градску фекалну мрежу и упојно поље Stormbox.  
 
2.3.1 САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА  
У објекту је пројектована засебна канализациона мрежа која обезбеђује прихватање 
санитарних отпадних вода из свих планираних санитарних уређаја и њихову ефикасну 
евакуацију у постојећи шахт уличне канализационе мреже Ø300 у улици Српских 
владара. Спољне деонице санитарне канализације и заједнички одводни канал објекта 
пројектован је  у свему према важећим домаћим и међународним техничким 
прописима и нормативима за ову врсту инсталација, по траси која је усаглашена са 
осталим спољним инсталацијама на локацији. Подаци за постојећи шахт добијени су 
од КЈП ″ИЗВОР″. 
 
Као цевни материјал за спољне деонице санитарне канализације објекта усвојене су  
трослојне PРС канализационе цеви и фазонски комади, пречника D110-160 мм, класе 
оптерећења SN4, са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, 
дужине 1, 2, 3, 5 и 6 м, у складу са ЕU нормама ЕN 1401-1, ЕN 13476, ЕN 476, ЕN ISО 
9967 и EN 9969. 
Унутрашње инсталације санитарне канализације пројектоване су тако да се обезбеди 
прихватање санитарних отпадних вода из свих планираних санитарних уређаја у 
објекту и њихову ефикасну евакуацију, преко новопројектоване спољне санитарне 
канализације и њеног прикључка у постојећу градску фекалну мрежу. 
Да би се обезбедило ефикасно вентилирање унутрашњих канализационих развода на 
истим је предвиђен довољан број канализационих вертикала смештених на погодним 
местима у објекту, са вентилационим главама изнад крова објекта.  
Димензионисање унутрашњих инсталација санитарне канализације је извршено према 
немачким прописима, а на основу прикључних вредности (АWS), односно на основу 
отицаја из појединих санитарних уређаја, чији збир даје отицаје Qs, на које се 
санитарни водови димензионишу. 
Унутрашњи развод санитарне канализације је пројектован од трослојних PP 
(полипропиленских) канализационих цеви и фазонских комада за кућне инсталације, у 
складу са одредбама ЕN 1451 стандарда, са спојем на наглавак са интегрисаним 
гуменим прстеном. 
 
На канализационом разводу, ради контроле и редовног одржавања, предвиђен је 
потребан број ревизионих фазонских комада и ревизионих шахтова од ПП-Б 
двослојних коругованих цеви.  
 
2.3.2 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Атмосферске воде са крова објекта ће се одвести у Stormbox систем. То  је иновативан 
производ чија је главна примена у инфилтрацији кишнице. Уз помоћ овог система  
ниво подземних вода ће бити одржаван на прихватљивом нивоу. Пројектант се 
одлучио на ово решење по савету КЈП „ИЗВОР“ да се атмосферске воде спроведу  до 
реципијента у оквиру парцеле. Главне одлике новог система је да је мала тежине, лак 
за  манипулацију, пројектован живот од 50 година, лако и брзо се саставља, има 
могућност вертикалне и хоризонталне инспекције, као и чишћења, ниска висина, 
могућност прикључка од 110 до 200мм. 
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RAINEO-STORMBOX,  за ретензију пречишћене воде где је могуће воду задржти и 
контролисано испуштати у водотоке, иригационе канале или друге реципијенте. 
Систем се састоји од модуларних кутија које се спајају спојницама а могу се 
повезивати вертикално или хоризонтално, обмотаних водонепропусном фолијом који 
се аплицира у рову, који може бити са или без пешчано-шљунчане подлоге, насут 
тлом, песком или шљунком према потреби. Инфилтрационе кутије су произведене 
методом бризгања од изворне нерециклиране сировнине ПП-Б са коеф. течења МФИ 
<6 боје различите од црне. Корисна запремина кутије је 95,5% са капацитетом 
складиштења воде од 206 дм3 , димензија: ширина-60цм, дужина-120цм и висина-
30цм, где укупна површина отвора износи  ≥ 50%  површине кутије. Структуру кутије 
чини 5 страна (без подлоге) са специјалним вертикалним ојачањима (стубовима 
унутар кутије). Спајање је спојницама и преко доњих подлога. Улази (вертикални и 
хоизонстални) могу бити:110, 125, 160, 200 са адаптерима за ДН/ОД250 до ДН/ОД500. 
Оптерећење кутија: краткотајно вертикално  505 кН/м2 , краткотрајно бочно  99 кН/м2 
, дуготрајно вертикално (преко 50 год.)  119 кН/м2 , дуготрајно бочно  (преко 50 год.) 
28 кН/м2 . Животни век је 50 година у стању максималног отерећења. Производ је 
означен према препорукама: лого поризвођача, назив производа, симбол матаријала, 
датум производње и капацитет. Инсталациона дубина у зони саобраћајног 
оптерећења: мин. дубина-0.8м, макс дубина-3.6м. Инсталациона дубина у зеленим 
површинама: мин. дубина-0.4м, макс. дубина-3.9м. Могућа је инсталација система у 
комбинацији са системом шахти, сепаратора, свих профила цеви. Омогућена је 
инспекција ЦЦТВ камером и хидро-динамичко чишћење под притиском до 180 бара. 
Систем је отпоран на хемикалије које се могу наћи у отпадној води. Производ 
задовољава стандарде АТ-15-7731 / 2008 ИТБ, АТ/2008-03-2402 ИНДиМ, БРЛ 52250, 
поседује сертификате и одобрења: KOMO KIWA N.V.K54088/01, IBAK KOKS 
RIDDERKERK, IBAK retell IPEK, 403388-4 OFI Technologie & Inovation GmbH i proizveden 
je u skladu sa ISO 9001. 
 
Развод атмосферске канализације је пројектован од двослојних-коругованих цеви од 
полипропилена SN10, следећих пречника: DN/OD 200 : 200/176 mm-OD/ID 
Укупни отицај атмосферских вода срачунат је а за рачунску кишу двогодишњег 
повратног периода (вероватноћа појаве p = 50%), интензитета i = 400.00 l/s/hа и 
трајања т = 25 мин, зато што кишне вертикале пролазе кроз објекат. 
 
2.4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР 
Сви новопројектовани санитарни уређаји, арматуре и галантерија треба да буду I 
класе, беле боје, стране или домаће производње и средњег ценовног разреда. Њихов 
тип, као и тип арматура и галантерије треба да буде у складу са захтевима 
Инвеститора и пројектом ентеријера.  
Главним пројектом ентеријера су у свим мокрим чворовима предвиђене конзолне WC 
шоље са хоризонталним одводом па њихову уградњу треба вршити преко 
одговарајућих инсталационих елемената са уградним водокотлићем, тип GROHE RАPID 
или сл, који су потпуно прилагођени уградњи у сувомонтажну зидну или предзидну 
конструкцију обложену гипскартонским плочама. Сва усвојена санитарна опрема и 
прибор мора бити средњег ценовног разреда.  
На умиваоницима у мокрим чворовима и туш кадама у мокрим чворовима у 
гардеробама предвидети једноручне батерије са мешачем топле/хладне воде и 
перлатором за штедњу воде. 
 
4. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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Инсталације су испланиране према Техничким прописима за инсталације у објектима 
до 1kV. 
Напајање: 
Напајање објекта је предвиђено из дистрибутивне мреже преко новог мерног ормана 
поставлјеног на бетонском постољу. У мерном орману су предвиђена бројила за 
мерење утрошка активне енергије независно за свпаки део објекта, центар за 
социјални рад и сигурну кућу. Са мерног ормана, преко кабловких прикључних кутија 
напајају се главни разводни ормани оба дела објекта. 
Овим пројектом су обухваћене инсталације унутар објекта закључно са кабловским 
прикључним кутијама на фасади објекта.  
Инсталације: 
Главни развод у објекту реализован је преко главних разводних ормана ГРО-А и ГРО-Б 
смештених у техничким просторијама у оба дела објекта.  
Све инсталације у објекту се изводе проводницима са изолацијом без халогених 
елемената, типа N2XH у инсталационим цевима у зиду или слободно по зиду на 
одстојним обујмицама, са одговарајућим пресеком, према општим условима и 
цртежима у пројекту.  
У делу објекта у ком су смештене канцеларије центра засоцијални рад предвиђен је 
довољан број утичница за одржавање, као и довољан број утичница за рачунаре и 
опрему за свако радно место у канцеларијама. У салама за састанке предвиђене су 
подне кутије са енергетским и рачунарским утичницама. 
За напајање опреме вентилације и климатизације предвићени су изводи за напајање у 
складу са захтевима поједине опреме. 
 
Расвета: 
Осветљење у објекту се изводи ЛЕД светиљкама уграђеним у спуштен плафон. Тип и 
број светиљки у појединим просторијама ордеђен је на основу захтева према намени 
просторије, ниво осветљаја је проверен фотометријским прорачунима који су дати у 
прилогу. У мокрим чворовима су предвиђене округле уградне ЛЕД светиљке са 
заштитним стаклом ИП44. Укључење светиљки се врши редним, серијским и 
наизменичним прекидачима. 
Спољашње осветљењеобјекта изведено је плафонским ЛЕД светиљкама, а укључење 
се врши временски програмираним релеом. 
У свим простријама објекта предвиђен је довољан бброј противпаничних и 
евакуационих ветиљки са сопственим батеријским напајањем аутономије 1сат. 
 
Уземљење: 
Заштита од опасног напона додира се изводи ТН-Ц-С системом уз допунске мере 
применом заштитних уређаја диференцијалне струје. За објекат је предвиђена израда 
темељног уземљивача траком од нерђајућег челика 30x3,5mm са изведеним изводима 
за уземљење сабирнице за изједначење потенцијала и изводима за громобранске 
инсталације. Изједначење потенцијала свих металних маса у објекту се врши на 
шинама за изједначење потенцијала ГСИП које су смештене у техничкој соби поред 
електро ормана. На  њих се повезују све металне масе неелектричних инсталација 
које улазе у објекат.  
Уређаји за аутоматско искључење напона су правилно димензионисани аутоматски 
прекидачи.  
 
Громобран: 
Заштита објекта од атмосферских пражњења се изводи употребом громобранских 
инсталација састављених од новог уземљивача, громобранских спустева и 
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громобранског прихватног система (алуминијумски округли проводници положени по 
крову). Инсталације спустева се изводе алуминијумским округлим проводником 
∅10мм, постављеним по фасади објекта. Број и међусобно растојање спустова су 
дефинисани одговарајућим нивоом заштите. За испитивање громобранских 
инсталација, предвиђене су мерно прикључни спојеви, смештени на свим главним 
спустовима. 
 
ПТТ и рачунарске инсталације: 
Пројектом су у објекту предвиђене телефонске инсталације и инсталације рачунарске 
мреже. 
За телефонске и рачунарске инсталације кроз објекат се користе гибљиве ПВЦ цеви 
кроз које се провлаче телекомуникациони каблови типа FTP cat.6а. Овим је 
обједињена рачунарска мрежа и телефонске инсталације. Везивањем краја кабла у 
RACK ормару бира се функција сваке RJ-45 утичнице. Траса се поставља у зиду испод 
малтера, а хоризонтално на висини од 10cm испод плафона или на зиду и плафону 
изнад спуштеног плафона на одговарајућим носачима или обујмицама. У објекту су 
поред енергетских утичница предвиђене и RJ-45 утичнице. 
За сваку од целина, Центер за социјални рад и сигурну кућу, предвиђени су независни 
RACK ормани смештени у теничким просторијама – електро собама. 
За прикључење објекта на ТТ мрежу  предвиђено је полагање флекси цеви фи23mm, 
од позиција RACK ормара до позиција на фасади објекта.  
6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
1.Увод 
Идејним решењем дефинисани су следећи пројектни услови: 
1. Спољни пројектни параметри : 

зима:    tsp = - 150 C,  φ = 90% 
лето:     tsp = + 340 C,  φ = 35% 

 
2. Унутрашње пројектне температуре     зима / лето 

Соба:         +20°C / 25°C 
Ходник:         +18°C / 30°C 
Туш:          +22°C / 30°C 
Тоалет:         +18°C / 30°C 

3. Окупираност простора људима   0.15 čovek /1 m2  
 
4. Tоплотно оптерећење од осветљења   15 W/m2  
 
Пројектоване машинске инсталације : 
- ВРФ систем грејања и хлађења 
- Грејање електро радијаторима 
 

3. ВРФ СИСТЕМ ( ГРЕЈАЊА И ХЛАЂЕЊА )  

 За грејање и хлађење просторија где бораве људи предвиђен је независтан систем са 
директном експанзијом и то топлотна пумпа са промељивим опсегом флуида и са 
инвертерским погоном самог компресора. Технологија DC инвертера ( континуална 
регулација броја обртаја компресора ) омогућава аутоматску регулацију капацитета у 
широком опсегу, што за резултат има прилагођавање уређаја тренутном топлотном или 
расхладном оптерећењу, чиме се побољшава енергетска ефикасност система. Изабран је 
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ВРФ систем – инвертерска топлотна пумпа ваздух-ваздух, која омогућава повезивање свих 
унутрашњих јединица на заједничку спољну јединицу. 
 Систем чине спољна компресорско – кондезаторска јединица за цео објекат (објекат А 
и објекат Б посебни системи), постављена на бетону тик уз објекат, са ваздушним 
хлађењем кондензатора, као и унутрашње испаривачке касетне јединице са дистрибуцијом 
унутрашњег ваздуха. Систем још чине и посебне Y-рачве које спроводе флуид (фреон) кроз 
изоловани бакарни цевовод до испаривачких унутрашњих јединица. Овим системом се 
задовољавају потребе просторија за грејањем и хлађењем у завистности од годишњег доба. 
Цевна мрежа кондензата се води од унутрашњих јединица до најближих канализационих 
прикључака падом од 0.5%. Кондезна мрежа се од сваке унутрашње јединице пумпом 
(унутар сваког уређаја) пумпа на одређену висину изнад самог уређаја како би се 
правилним падовима на хоризонталним деловима мреже гравитационо спровео кондензат 
до саме вертикале и одатле спровео до прикључка на канализацију. Само прикључење 
кондезата на канализацију се врши преко сувог сифона са куглицом како би се спречило 
ширење мириса из канализације на кондезну мрежу, а самим тим и на саме унутрашње 
јединице и на крају и у сам простор где се у.ј. налази.  
 Регулација рада спољне јединице ВРФ система се води преко централног контролера 
који се смешта у просторију која је предвиђена од стране инвеститора. Све унутрашње 
касетне јединице се управљају преко локалних жичаних контролера постављених на 
местима према графичкој документацији на прописаној висини од пода. Контролером 
можемо да управљамо јединицама на промени жељене температуре и на промени јачине 
издувавања вантилатора саме јединице. 
 Унутрашње касетне јединице се смештају у спуштеним плафонима на местима 
приказаним у графичкој документацији. Позиција јединица је усаглашена са расветом и са 
другим условима ентеријера самих просторија. Вођење термоизолованих бакарних цеви 
одређеног промера се врши кроз спуштени плафон на одређеној висини тако да се избегну 
сударања са осталим инсталацијама.  
 

4. ГРЕЈАЊЕ ЕЛЕКТРО РАДИЈАТОРИМА  

 
 За грејање купатила и санитраних просторија где не бораве људи током целог дана 
предвиђен је несавистан систем електро радијатора са интегрисаним системом регулације. 
Радијатори су конвектроског типа без додатног вентилатора за принудно струјање ваздуха. 
Регулација је преко интегрисаног термостата са могућношћу подешавања снаге (саме 
температуре у просторији ) самог уређаја. Пошто у санитарним просторијама није 
предвиђено да људи бораве дужи период тип уређаја је одабран тако да се просторије 
темперирају у односу на годишње доба. Уређаји се повезују на монофазну струју и снаге су 
од 1000W. 
 
 
 

2. Врсте отпада  

У складу са Законом о управљању отпадом, отпад се може класификовати на више 
начина: по извору настанка (индустријски, комерцијални, комунални отпад) или по 
особинама (инертан, неопасан и опасан отпад). Неки системи класификације 
комбинују различите начине класификације отпада у оквиру једног система.  
Класификација и евиденција отпада се врши ради сагледавања врста (порекло 
настанка, хемијски састав и карактер) и количина отпада. Овај корак у успостављању 
управљања отпадом је неопходан због:  
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- дефинисања и димензионисања проблема отпада;  
- дефинисања мера управљања отпадом;  
- праћења и контроле реализације мера управљања отпадом.  
Поред горе наведеног система класификације, може се применити и систем 
класификације материјала у складу са могућношћу за њихову поновну употребу. У 
склау са наведеним, можемо разликовати следеће категорије:  
– материјал који се може поново користити. Ова категорија обухвата материјале и 
делове постојеће опреме који се могу поново користити у оргиналну сврху, за 
резервне делове или се могу продати као материјал, а не као рециклажни материјал. 
Ови материјали не садрже опасне материје које би их класификовале као опасан 
отпад.  
– материјал за рециклажу. Ова категорија обухвата материјале и делове постојеће 
опреме који се не могу поново користити у оригналну сврху, али се могу употребити 
као материјал за рециклажу. Ова група такође обухвата све материјале које 
инвеститор или корисник објекта може самостално користити. Ови материјали не 
садрже опасне материје које би их класификовале као опасан отпад.  
– стандардни грађевински и отпад од рушења. Ова категорија укључује све 
материјале настале у току извођења радова, а који не спадају у две претходне 
категорије. Ова категорија укључује стандардне грађевинске мешавине, или засебне 
фракције бетона, цигала, плочица и керамике, земљу из ископа и други отпад који се 
може транспортовати на депонију.  
– опасан отпад. Ова категорија укључује сав опасан отпад које је настао као 
последица извођења радова на градилишту.  
 
У табели 1 је у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/2010) приказана листа отпада:  
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Табела 1 

7 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU 
ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA) 

 17 01 beton, cigle, crep i keramika 
 17 01 01 beton 
 17 01 02 cigle 
 17 01 03 crep i keramika 
 
17 01 06* mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže 

opasne supstance 
 
17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od 

onih navedenih u 17 01 06 
 17 02 drvo, staklo i plastika 
 17 02 01 drvo 
 17 02 02 staklo 
 17 02 03 plastika 
 
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani 

opasnim supstancama 
 17 03 bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi 
 17 03 01* bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglјa 
 17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01 
 17 03 03* katran od uglјa i katranski proizvodi 
 17 04 metali (uklјučujući i njihove legure) 
 17 04 01 bakar, bronza, mesing 
 17 04 02 aluminijum 
 17 04 03 olovo 
 17 04 04 cink 
 17 04 05 gvožđe i čelik 
 17 04 06 kalaj 
 17 04 07 mešani metali 
 17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama 
 17 04 10* kablovi koji sadrže ulјe, katran od uglјa i druge opasne supstance 
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17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 
 
17 05 zemlјa (uklјučujući zemlјu iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i 

iskop 
 17 05 03* zemlјa i kamen koji sadrže opasne supstance 
 17 05 04 zemlјa i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 
 17 05 05* iskop koji sadrži opasne supstance 
 17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 
 17 05 07* otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance 
 17 05 08 otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07 
 17 06 izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest 
 17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest 
 17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance 
 17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03 
 17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 
 17 08 građevinski materijal na bazi gipsa 
 17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama 
 17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01 
 17 09 ostali otpadi od građenja i rušenja 
 17 09 01* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu 
 
17 09 02* 

otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, 
podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori 
koji sadrže PCB) 

 
17 09 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uklјučujući mešane otpade) koji sadrže 

opasne supstance 
 
17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 

17 09 02 i 17 09 03 
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Табела 2 

Индекс 
бр. 

Једини
ца 

 

Количина Грађевински и отпад од рушења 

 
 

Jedinica 
mere Količina Građevinski i otpad od rušenja  

17 01 01 М3 5,85 Бетон  
17 01 02 М3 26,68 Цигла, опека, блок 
17 01 03 М2 1952,50 Crep, керамика 
17 02 01 М3 17,09 дрво 
17 02 02 М2 158,80 

 
стакло 

17 04 05 кг 4500,00 Гвожђе и челик 
 17 05 06 М3 15,80 земља 

17 08 02 М2 1813,75 Гипс, малтер итд 
 
Табелу 2 попунити на основу табеле 1 
 

1. Предложене мере и активности у управљању отпадом  

Неадекватно управљање отпадом, а посебно његово неадекватно одлагање може 
имати значајан негативан утицај на здравље становника и животну средину. 
Непосредно се јавља утицај на ваздух, подземне и површинске воде, земљиште, 
биљни и животињски свет.  
Стога је сав отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, 
грађевински материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) неопходно 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију.  
За време грађевинских радова, обавезно је одвојено сакупљање и припрема следећих 
остатака за рециклажу/поновну употребу:  
 

• Минералног грађевинског отпада, као што су цигле, цреп и бетон 

• Дрвни отпад  

• Стакло  

• Метални отпад  

• Амбалажа (картон,пластика)  

• Ископана земља  

 
У циљу правилног управљања насталим отпадним материјама извођач радова је у 
обавези да се придржава законом прописаних мера које су наведене у овом поглављу. 
Уколико одвојено сакупљање на месту настанка није изводљиво, помешани отпад од 
грађења и рушења се може предавати у рециклажни центар ради сортирања и 
припреме за рециклажу.  
 
Разврставање отпада је поступак одређивања врсте отпада према пореклу, 
карактеру и категорији отпада. Препорука је да се разврставање врши одмах на месту 
настајања отпада како би се правилно ускладиштио на месту привременог 
складиштења. Одређивање карактера отпада (опасан/неопасан) се одређује на основу 
расположивих података (МСДС обрасци) на основу чега се додељује претпостављени 
шестоцифрени број (‘’код’’) отпада из Каталога отпада. Каталог отпада је саставни део 
Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Службени гласник 
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РС“, број 56/2010). Оператер је дужан да код акредитоване лабораторије изврши 
испитивање отпада који је опасан или према пореклу, саставу и сл. може бити опасан.  
Након коначног селектовања, отпад ће се чувати у врећама (нпр. изолациони 
материјал), како би се спречило расипање, или у контејнерима (отпадни метал, 
пластика, дрво и сл.) који су одређени строго за ту намену. Произвођач, односно 
власник отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, 
разврстава, класификује наведени отпад настао његовом делатношћу, на прописан 
начин и чува до предаје лицу које врши сакупљање и/или лицу које врши транспорт 
наведеног отпада, односно лицу које врши његово складиштење и/или третман. 
Произвођач, односно власник отпада, предаје наведени отпад сакупљачу и/или лицу 
које врши транспорт, односно лицу које врши складиштење и/или третман наведеног 
отпада, са којим је претходно закључио уговор, а које поседује дозволу издату од 
стране Министарства за заштиту животне средине. Транспорт отпада мора да прати 
документација о кретању отпада.  
 
Паковање отпада који се користи као секундарна сировина се мора извршити тако 
да запремина и тежина паковања буду ограничене до минималне адекватне количине, 
а да се истовремено обезбеди неопходан ниво сигурности за прихватање и транспорт 
упакованог отпада. Материјали који се користе за паковање морају бити произведени 
и дизајнирани на начин да се смањи утицај на животну средину приликом даљег 
руковања са истим. Паковање мора бити такво да садржај опасних материја у самом 
материјалу за паковање, буде сведен на минимум. Паковање опасног отпада који се 
користи као секундарна сировина или за добијање енергије врши се на начин 
прописан законом којим се уређује превоз опасних материја и ратификованим 
међународним уговорима у области превоза опасних материја у железничком, 
друмском, поморском, ваздушном саобраћају и унутрашњим пловним путевима.  
Обележ авање упакованог отпада који се користи као секундарна сировина врши 
се стављањем натписа који садржи назив и седиште или регистровани знак 
генератора отпада, назив и индексни број отпада у складу са прописом којим се 
уређују категорије, класификација и испитивање отпада. Упакован опасни отпад треба 
да буде обележен видљиво и јасно. Поступак складиштења, паковања и обележавања 
опасног отпада врши се у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада (“Службени гласник РС“ број 92/2010).  
Кретање отпада - Упакован и обележен отпад - секундарну сировину прати 
Документ о кретању отпада, односно Документ о кретању опасног отпада:  
 
Документ о кретању отпада  
Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 
на основу члана 45 кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада, осим 
отпада из домаћинства. Власник отпада је дужан да класификује отпад пре 
отпочињања кретања отпада и попуњава документ о кретању отпада или документ о 
кретању опасног отпада.  
Копије докумената о отпреми отпада се морају чувати све док се не добије примерак 
попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца којим се потврђује да је отпад 
прихваћен.  
Ако власник отпада у року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о 
кретању отпада од примаоца, покреће поступак провере кретања отпада и о налазу 
извештава надлежно министарство.  
Извођач радова има обавезу да чува комплетирани Документ о кретању отпада 
најмање две године. Образац Документа о кретању отпада је штампан уз Правилник о 
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обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени 
гласник РС“ бр. 114/2013).  
Документ о кретању опасног отпада  
На основу члана 46. Закона о управљању отпадом кретање опасног отпада прати 
посебан Документ о кретању опасног отпада који попуњава власник и свако ко 
преузима опасан отпад од привредног друштва, а који је прописан Правилником о 
обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, 
начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 
17/2017). Образац Документа о кретању опасног отпада састоји се од шест истоветних 
примерака од којих први примерак представља претходно обавештење.  
Образац претходног обавештења се доставља искључиво електронски Агенцији за 
заштиту животне средине уносом у информациони систем Националног регистра 
извора загађивања, најмање 48 сати пре започињања кретања отпада. Без унетог 
претходног обавештења у законски прописаном року, Документ о кретању опасног 
отпада није могуће креирати.  
Претходно обавештење је могуће одјавити најкасније закључно са предвиђеним даном 
почетка кретања опасног отпада. Уколико произвођач, односно власник отпада, у 
наведеном периоду не одјави претходно обавештење, а кретање отпада не започне, 
потребно је да се писмено обрати Агенцији са изјавом.  
 
Складиштење отпада - Отпад се складишти на местима која су технички опремљена 
за привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада. 
Складиштење отпада врши се на начин који минимално утиче на здравље људи и 
животну средину. Складиште отпада који се користи као секундарна сировина може 
бити отвореног или затвореног типа, ограђено и под сталним надзором. Простор на 
ком се врши складиштење отпада који се користи као секундарна сировина мора бити 
намењен за обављање активности складиштења. За привремено складиштење 
секундарних сировина, генератор отпада може користити простор који мора да 
поседује следеће:  
- стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја  
- систем за спречавање настајања удеса  
- систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних 
површина  
- систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима Складиштење отпада 
у течном стању мора се вршити у посуди за складиштење са непропусном танкваном 
која може да прими целокупну количину отпада у случају удеса (процуривања), док се 
складиштење отпада у прашкастом стању врши на начин којим се обезбеђује заштита 
одзапрашивања околног простора  
 
Извођач радова може део отпада да одложи на локалну депонију у складу са Уредбом 
о одлагању отпада на депоније (Службени гласник РС, бр. 92/10). Уредбом су између 
осталог описане процедуре за прихват отпада на депонији и испитивање ради 
утврђивања усаглашености са граничним вредностима. У складу са Анексом 4 уредбе, 
посебни токови инертног отпада, као што су нпр. бетон, цигле, керамика, стакло, 
земља и камен из грађевинских радова и операција рушења, могу се одлагати на 
депонију у посебним околностима без претходног испитивања уколико је оператер 
управљања депонијом одредио локацију за одлагање ове врсте отпада. 
Управљање опасним отпадом  
За потребе организације управљања опасним отпадом који се генерише или се може 
генерисати обављањем радова на реконструкцији дела објекта ОШ “Митрополит 
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Михаило” у овој тачки дате су смернице за управљање појединим врстама опасног 
отпада или отпада за који се претпоставља да има опасан карактер.  
Амбалажа контаминирана опасним супстанцама  
Приликом извођења радова на реконструкцији дела објекта, може се генерисати 
одређена количина отпадне амбалаже која садржи опасне материје. Пре свега се ово 
односи на отпадну амбалажу од боја (полудисперзија) које ће се користити за 
фарабање плафона и зидних површина. Такође, одређена количина отпадне 
амбалаже која има опасан карактер ће се генерисати након завршног лакирања 
овопостављеног паркета. Након искоришћења, предметна амбалажа ће се 
складиштити у привремено складиште отпада до предаје на збрињавање овлашћеном 
оператеру. За потребе складиштења опасног отпада потребно је поставити приручни 
магацин на локацији извођења радова. Магацин мора бити затворен, наткривен и 
обезбеђен од приступа неовчашћених лица.  
Пре предаје отпада овлашћеном оператеру, за ову врсту отпада постребно је код 
акредитоване лабораторије прибавићемо извештај о испитивању отпада. Уколико се 
извештајем о испитивању код овлашћене лабораторије утврди опасан карактер 
отпада, исти ће се предавати овлашћеном оператеру уз претходну најаву кретања 
отпада надлежном органу и попуњавање Документа о кретању опасног отпада.  
Грађевински отпад контаминиран опасним супстанцама  
Имајући у виду обим радова и врсту материјала која се уклања, овом приликом могу 
се генерисати различите врста опасног грађевинског отпада. Приликом рада на 
уклањању винас плочица, собзиром на то да у овом тренутку није познат начин 
лепљења плочица (битумен, лепак и сл.) може се претпоставити да ова врста отпада 
може имати опасан карактер.  
Уклањањем изолације у делу поткровља, или другим радовима може се генерисати 
отпад који садржи азбест. У случају да претпоставке да одређене врсте изолационих 
материјала садрже азбест, истим је потребно управљати уз примену одговорајућих 
мера безбедности и здравља на раду, паковања и обележавања отпада.  
Отпад треба предати предузећу овлашћеној за преузимање овог отпада. 
Документацију о генерисаном и предатом отпаду (документа о кретању отпада и 
евиденцију отпада) треба држати на градилишту.  
Управљање неопасним отпадом  
Током обављања радова на предметном објекту (земљаних радова, радова на 
демонтажи и сл.) генерисаће се различите врсте неопасног отпада (грађевинског 
отпада, комуналног отпада и сл.). Најстрожије је забрањено одлагање фракција 
неопасног отпада у контејнере за комунални отпад или њихово мешање са опасним 
отпадом.  
Грађевински отпад и отпад од рушења  
Обављањем радова у приземљу и поткровљу предметног објекта (генерисаће се 
неопасн отпад од грађења и рушења и то: разлчите фракције бетона, камен, земља и 
сл.) Поред ових врста отпада, генерисаће се и материјали који се могу поновно 
користити за исти или сличну намену.  
Рушењем зидова (гипскартонске плоче, бетон, бетон са плочицама), демонтажом 
армирано цементне кошуљице пода, рушењем аб плоча и тротоара, степеништа, 
рушењем керамичких зидних и подних плочица и сл. генерисаће се отпадни бетон, 
отпадни гипс, отпадне плочице и сл. Уколико је могуће, ове фракције потребно је 
раздвајати према врсти материјала (бетон, гипс и сл.) а када то није могуће, ове врсте 
отпада сакупљати у контејнере који ће бити постављени на локацији градилишта. 
Наведене врсте отпада потребно је предавати овлашћеном оператеру (нпр. 
разврстане фракције бетона, цреп и сл.), а у случају мешања фракције бетона, цигле, 
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црепа, керамике и сл, односно у случају немогућности одвајања фракција, исти се 
може предавати на депонију грађевинског отпада.  
Демонтажом унутрашњих дрвених врата и прозора, генерисаће се отпадно дрво 
(иверица, панели и сл.) и отпадно стакло. За потребе сакупљања ове врсте отпада 
могу се користити “биг-баг” вреће (опиљци и мањи комади дрвета) или одговарајући 
контејнери запремине 5м3.  
Током земљаних радова вршиће се ископ површинског слоја, машински ископ 
материјала и том приликом, генерисана количина земље, камена и осталих фракција 
ће се сакупљати и формираће се гомиле (купе) материјала чиме ће се спречити 
њихово разношење и расипање. Ову врсту материјала (под условом да није 
контаминирана опасним материјама) након завршетка радова, користити за насипање 
околног земљишта или исту транспортовати на депонију комуналног отпада на којој је 
оператер може користити за потребе прекривања тела депоније. Транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од 
просипања материјала.  
Приликом рушења бетона генерисаће се и одређене количине отпадног метала 
(гвожђе и челик). Ова врста отпада ће се складиштити на бетонској подлози или 
унутар контејнера запремине које ће на локацији складишта поставити овлашћени 
оператер са којим ће бити склопљен уговор о пословној сарадњи. Након пуњења 
контејнера, односно генерисања адекватних количина отпада, лице задужено за 
управљање отпадом ће обавештавати оператера о потреби преузимања отпада.  
Отпадна амбалажа која не садржи опасне супстанце  
Прилико распакивања материјала која ће се користити за уградњу (плочице, 
изолација и сл) могу се генерисати отпадна папирна и картонска амбалажа, пластична 
амбалажа и дрвена амбалажа. Отпадна папирна и картонска и пластична амбалажа ће 
се одвојено сакупљати на делу складишта неопасног отпада у опрему коју ће 
поставити овлашћени оператер. Отпадне дрвене палете складиштити на непропусној 
подлози складишта неопасног отпада. Наведене врсте отпада ће бити предаване 
овлашћеном оператеру уз попуњавање Документа о кретању отпада.  
 
Комунални отпад  
На локацији градилишта биће постављен стандардни контејнер за чврст комунални 
отпад. Преузимање и одлагање генерисаног комуналног отпада од стане комуналног 
предузећа ће се вршити редовно на основу накнадно утврђене динамике. Целокупне 
количине заосталих отпадних материја комуналног порекла, потребно је безбедно 
уклонити са предметне локације, а обавеза је надзорног органа да врши контролу 
забране одлагања одвојено сакупљених фракција неопасног и опасног отпада у 
контејнере за комунални отпад 
 
На  графичким прилозима приказан је : 
Изглед објекта 
Основа приземља 
Ситуациони приказ са положајем објекта на парцели. 
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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 
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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 ‐испр  
64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон); 

- 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, 14/16 и 95/18 
– др. закон) 

- 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/ 16, 76/18 и 95/18 – др. закон); 

- 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, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. 

закон); 
- 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 и 95/18 – др. закон); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 

– др. закон); 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, 

и 113/17- др. закон). 
 

javascript:;
javascript:;


_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (14/2020) | 68 од 236 

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: 

 

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

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 
према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 
да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 
од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан 
да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 
локалних органа/организација/установа. 

 
 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 
ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 
 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 
Напомена: „Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву 
односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера 
заштите од пожара“ 
Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке 
заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције. 
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Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато 
привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних 
система и мера заштите од пожара и за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање 
система техничке заштите  “. 

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 и потписана 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 од  200.000.000,00   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. 
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2) Пословни капацитет: 

Услов:   
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање  200.000.000,00  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 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 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“ или кипер 1комад 
Лако доставно возило 1комад 
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг 1комад 
Комбинована машина – „Скип“ 1комад 
Фасадна скела  400 м2 
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Доказ: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 
набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 
означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 
години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 
овлашћеног лица 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 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 40 извршилаца,  
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

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

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 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 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 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, 
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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) 
 

 
 
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 – заштита животне средине, OHSAS 18001 или ISO 45001 
, 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, 
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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7) Понуда у електронској форми 
 Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на 

CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, 
папирна верзија понуде сматра ће се важећом.  

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом.  
 
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 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

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

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

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 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   
Реконструкција и доградња објекта Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и 
Жагубица , ЈН бр.  14/2020  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је 
примљена од стране наручиоца до  13.04.2020.    године, до   09,00    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) комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD 
или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима), 

17) 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 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 сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати 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 од стране свагог понуђача из групе 
понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 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. 

У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

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 Реконструкција и доградња објекта Центар за социјални 
рад општина Петровац на Млави и Жагубица  – ЈН бр. 14/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку Реконструкција и доградња објекта Центар за социјални 
рад општина Петровац на Млави и Жагубица   – ЈН бр. 14/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку Реконструкција и доградња објекта Центар за социјални 
рад општина Петровац на Млави и Жагубица   – ЈН бр. 14/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Реконструкција и доградња објекта Центар за 
социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица   – ЈН бр. 14/2020  - 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:   
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 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

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

Плаћање 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 Реконструкција и доградња објекта Центар за социјални рад 
општина Петровац на Млави и Жагубица  не може бити краћа од  24   месеца од дана 
примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје 
радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте 
објеката, односно радова другачије одређено.  

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

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 
од  300   (триста) 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 -  Петровац на Млави , кп.бр.247 КО Петровац.. 

 
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. 
Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, 
имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних 
банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. 
Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  
1) Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 
2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 
4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 
важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

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. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду 
за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, 
а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења 
наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 
обезбеђења буде изражен у динарима.  

 
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. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду 
за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, 
а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења 
наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 
обезбеђења буде изражен у динарима.  

 
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. Потребно је 
да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, 
имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко 
пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у 
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иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде 
изражен у динарима.  

 
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. Потребно је да понуђач има 
нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да 
Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема 
могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да 
износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  
 
 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. Потребно 
је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у 
виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те 
нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно 
је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  
 
 
 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. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи 
у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе 
за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског 
обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 
обезбеђења буде изражен у динарима.  
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 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 
финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 13.04.2020. године, у 11,00 часова у радним просторијама 
Наручиоца, на адреси: , просторијa: Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, 
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     , електронске поште на e-mail  marina@petrovacnamlavi.rs     
или факсом на број   012/331-283 ) тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуде.  

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

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  14/2020  ". 

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.  
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 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. 

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. 
 

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

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

полиса/е осигурања;  
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 
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8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани 
документ на CD, DVD или USB). 
 

 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. 

 
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: 

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

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  
1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

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

односно уговором;  
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

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

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
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22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 
подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  
22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: 
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  
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. 
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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 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА“ И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ  . 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА“ И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ  , 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) вишкове радова; 
6) 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 (Радови на 
реконструкцији и доградњи објекта - Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и 
Жагубица), ЈН број  14/2020    
 
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 [Радови на реконструкцији и доградњи објекта Центар за 
социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица] 
 
 

 
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 

     
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача  
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 
поступку јавне набавке.. Радови на реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални 
рад општина Петровац на Млави и Жагубица набавке, бр [14/2020], поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
 

Датум:  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. 
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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:  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 
Радови на реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад општина Петровац на 
Млави и Жагубица бр. 14/2020, 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:  Потпис понуђача 
   

 
 

 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 
 реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад општина Петровац на 

Млави и Жагубица 
 
 
Закључен  у ________________, дана___________године, између: 
 
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 
 
Општина Петровац на Млави са седиштем у Петровцу на Млави, Српских Владара 165, 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 06.03.2020.  године, објавио Позив 
за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку 
извођења грађевинских радова  на реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад 
општина Петровац на Млави и Жагубица ,ЈН. Бр.   14/2020  ,  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 и доградњи објекта 
Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица. 

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  ____________________________ динара,  

што без ПДВ-а износи  ____________________________ динара 

(словима___________________________________________________________________), 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (14/2020) | 96 од 236 

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

од ___________2020. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 
радова. 

Понуђеном ценом из става 1. овог члана 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 
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потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора 
су: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документациjом; 
4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
5. вишкови радова, у складу са чланом 15. овог уговора; 
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 
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вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 
основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 
раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

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

Обавезе Извођача радова 
Члан 8. 

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

(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 на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког особља 
за све врсте радова који се на објекту изводе. Техничко особље мора имати одговарајуће 
решење о именовању за предметни објекат. Уколико у току извођења радова дође до потребе за 
променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних 
радова, Извођач радова о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност 
Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 
документује одговарајућим доказима (фотокопије личних лиценци);  

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

(5) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 
складу са важећим прописима;  

(6) да се строго придржава мера заштите на раду;  
(7) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 
(8) 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; 

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

(10) 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; 

(11) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 
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(12) 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; 

(13) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
(14) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца; 
(15) 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. 

(16) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 
квалитета употребљеног материјала; 

(17) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 
(18) да поступа у складу са Законом о заштити животне средине; 
(19) 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; 

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

(21) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци; 

(22) 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; 

(23) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме; 

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

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

Квалитет уграђеног материјала 
Члан 14. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 

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

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

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

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

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

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

Вишкови и мањкови радова 
Члан 15. 

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

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 
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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. 

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 објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за 
уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и 
опреме за радове према уговору. 
 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.  
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 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. 

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: 

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

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5) вишкове радова, у складу са чланом 15. овог уговора; 
6) 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. 

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 
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име и презиме овлашћеног лица 

Наручиоца 
  

 
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 
Укупна цена  без 

ПДВ-а 
Бр. 1 2 3 4 5 (3x4) 

 ОПИС ПОЗИЦИЈЕ m3    
 Центар за социјални рад, Општина Петровац на Млави и Жагубица, ул. Српских владара, Петровац  

КП 247, КО Петровац 
    Изградња новог објекта 

АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ 
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА УЗ ИЗВОЂАЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ 

Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним 
цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских 

и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије 
условљено. 

ОПШТА НАПОМЕНА: Понуђачима је дозвољено да за нуђење сваке позиције могу дати алтернативу која ће одговарати пројектом предвиђен 
квалитет уз неопходну сагласност Пројектанта и Надзора и Супер надзора. 

Напомена: Саставни део овог предмера су ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА 
 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Општи услови за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова. 
Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: 
одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, техничким  условима и детаљима из елабората за грађевинску физику, 
статичком прорачуну, детаљима као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима наџорног 
органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 
Све одредбе ових општих услова као и наведених општих описа, су саставни делови уговора склопљеног између инвеститора и извођача. 
Сви радови и материјали наведени у ооисима појединих позиција овог предрачуна морају бити обухваћени понуђеним ценама извођача. 
Уговорене цене су појединачне цене извођача и оне обухватају све издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашји 
транспорт, скелу и оплату за извођење радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим предрачуном), воду, осветљење, 
погонски материјал и енергију за машине, копање и затрпавање кречане, магацине за ускладиштење материјала, привремене градилишне 
просторије, канцеларије, радничке просторије, режију извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, зараду извођача као и 
све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског производа, укључујући ту и све издатке који 
потичу из посебних услова рада које предвиђају норме у грађевинарству, као и услове наведене у претходна два  става. 
Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев ако је изричито наведено у некој позицији да се известан 
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наведен рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. 
Такође се неће признавати никаква накнада, односно доплата на уговорене цене на име повећања нормалних вредности из просечних норми у 
грађевинарству. 
Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према просечним нормама у грађевинарству, што је обавезно и за инвеститора и 
извођача, уколико у описима  појединих позиција предрачуна радова не буде другачије назначено. 
Исто тако обавезни су за извођача и сви описи радова из поменутих норми уколико се у опису дотичне позиције рада или у општем опису не 
предвиђа другачије. 
Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује извођача да све такве радове у појединим позицијама изведе по том опису, без 
обзира да ли се у дотичној позицији позива на пшти опис, колико опис рада није у тој позицији другачије наведен. 
Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који мора 
одговарати постојећим техничким прописима, важећим стандардима и описима одговарајућих позиција у предрачуну радова. За сваки материјал 
који се уграђује, извођач мора претходно поднети наџорном органу атест на увид. У спорним случајевима у погледу  Квалитета материјала, 
узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за инвеститора и за извођача. Ако извођач и поред 
негативног налаза  Завода за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити рушење а сва 
материјална штета од наредног рушења пада на терет извођача без права рекламације и приговора на рушење које у том смислу доносе 
инвеститор или грађевинска инспекција. 
Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, извођач је дужан да 
одмах уклони са градилишта, а инвеститор ће обуставити рад уколико извођач покуша да га употреби. Код свих грађевинских и грађевинско 
занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручне квалификоване  радне снаге, како је то за поједине позиције радова предвиђено 
у просечним нормама у грађевинарству. Извођач је дужан да на захтев инвеститора  удаљи са градилишта несавесног и нестручног радника. 
Пре почетка сваког  рада руководилац градилишта  је дужана да благовремено затражи од представника инвеститора потребно објашњење 
планова и обавештења за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом 
Ако би извођач, не консултујући инвеститора, поједине радове погрешно извео, или их извео противно добијеном упутству преко грађевинског 
дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање. У оваквом случају 
извођач је дужан да без обзира на количину извршеног посла, све освом трошку поруши у уклони, па поново насвој терет да изведе како је 
предвиђено плановима, описима  и детаљима, изузев ако овакве измене не буду преко грађевинског дневника од стране представника 
инвеститора одобрене. Ако извођач, неки посао, буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева доплату, уколико 
је то на своју руку узвршио, без претходно добијеног одобрења или наређења представника инвеститора, преко грађевинског дневника. 
За технички преглед и примопредају, извођач мора цео објекат и градилишну парцелу очистити од шута, вишкова материјала, свих средстава 
рада и помоћних објеката. 
Сви прилази објекту, платои, степеништа, стазе, као и подови у свим просторијама морају бити поптпуно чисти као и сва столарија, браварија, 
стаклене површине и све кровне површине. 
Коловоз и тротоари оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају довести у исправно стање за технички преглед и примо 
предају објекта. 
Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би извођач у току 
извођења радова учинио у кругу градилишта или на суседним зградама, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање о свом трошку. 
Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран за сву штету коју би нанео својим непажљивим и неодговорним  радом на 
суседним, постојећим објектима. Уколико се појави потреба осигурања (подбетониравања и слично) темеља постојећих суседних објеката, такав 
рад ће инвеститор платити посебно, но једино ће извођач бити одговоран за сву штету уколико он благовремено не предузме  све потребне 
мере за осигурање суседних објеката. 
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У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања појединих радова из предрачуна настале вишкове или 
мањкове, извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с тим што ће му се било вишак или мањак 
обрачунати по погодбеним ценама. 
У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у предрачуну, извођач је дужан да за исте добије одобрење представника 
инвеститора, утврди за њих цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, који је дужан да 
приложи уз понуду. 
Инвеститор има право да за специјалне радове (изолација крова, нови материјали и друго) захтева од извођача писмену гаранцију да ће 
изведени радови бити трајни и квалитетни. 
Извошач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни другима не би наносили штету, а 
уколико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете, на терет кривца. У противном, трошкове за отклањање 
оваквих штета, сносиће сам извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и 
временског плана извођења појединих радова. Наџорни орган има право да захтева да извођач за нове материјале поднесе на увид узорке на 
основу којих ће он (наџорни орган) извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно. 
Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је дужан да обезбеди просторију за канцеларију 
надзорног органа и да је за време градње објекта одржава уредно уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног 
канцеларијског инвентара. 
Уколико је извођачу потребно да заузме ради организације градилишта и ускладиштења материјала, поред парцеле још и суседна земљишта и 
тротоаре, извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежног органа, односно сопственика, с тим да потребне издатке за ово 
коришћење не може посебно да зарачуна инвеститору. 
Извођач је дужан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према важећем "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству". 
Извођач је дужан да код техничког прегледа, инвеститору преда све потврде које су законом и прописима предвиђене (о постављењу објекта на 
регулациону линију, прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу, итд.). Сви издаци око добијања ове документације 
падају на терет извођача. 
Извођач је дужан да по завршеном послу поднети инвеститору потврду да је платио утрошену воду, електричну енергију и остале таксе које 
терете извођача за време извођења радова. 
Грађевинску књигу и грађевински дневник извођач ће водити на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, 
које ће представник инвеститора свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни. 
У случају погодбе по приА50:Е52нципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши претходну контролу количина радова датих у предрачуну. 
Саставни део уговора су поред ових општих услова такође и посебни услови инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива као и 
комплетан елаборат техничке документације. 
Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспреркопрно и по детаљима пројектанта. 
До предаје објекта инвеститору извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или квара дужан је  о свом трошку све 
довести у исправно стање. 
Извођач је дужан да на градилиште постави за цело време изградње висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за стручну 
контролу и тачно извршење свих обавеза извођача. 
За све радове у предрачуну где је потребна оплата и скела, извођач је дужан да исте добави и солидно изради, што се засебно не плаћа већ је 
укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. 
Све потребне отворе и жљебове у зидовима и таваницама за спровођење инсталација и разних уређаја дужан је извођач тачно израдити према 
детаљима и диспозиционим плановима, а после полагања цеви и жљебове зазидати и замалтерисати. Ово се не плаћа посебно већ је 
обухваћено ценом односних конструкција, зидања и малтерисања. 
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Све обавезе у овим општим условима и општим описима извођач прихвата као саставни део уговора закљученог  са инвеститором и обавезује 
се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације. 
 

 
 Напомена: Све интервенције на конструктивним елементима и 

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

упутствима пројектанта контрукције. 
 

   

 

1.1 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 
Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, 
како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима,  
нормама  ГН.200  и  техничким  прописима тачно према пројекту.: 
У  цену  одговарајућих  позиција  (или   распоређено) урачунати су и 
следећи радови, заједно са материјалом, без посебних напомена у 
тексту: 
Чување и одржавање геодетских ознака  (сталних  и  за  објекат). 
Обиљлежавање потребних профила и нивоа за потребе рада. 
Црпљење атмосферске воде и повременог дотока, стално  и  ажурно, 
без штете по ископ. 
Разупирање страна ископа дубине преко 1,5м  са  утрошком  рада и 
материјала према норми ГН.601. 
Помоћне скеле за пребачај материјала. 
Обавезна геомеханичка контрола ископа прије фундирања. 
Евентуалне прекопе извођач је  дужан  да  исправи  о  свом трошку,  
набојем  шљунка  или  шпар  бетоном,  по  налогу инвеститора. 
Инвеститор (наџор) или геомеханичар могу дати налог  да се последњи 
слој земље (око 20цм) копа непосредно пред фундирање, без посебне 
надокнаде, ако  се  утврди  да  је овај поступак неопходан. 
Ширине ископа, којих се извођач мора придржавати, рачунате су са 
минимумом потребним за несметане даље  радове,  или разупирање, на 
сљедећи начин: 
За елементе који се  лију  без  оплате,  тачно  у  ширину  бетона. 
За елементе који се лију у оплати, плус  0,5м  на  ширину  бетона. 
За широки ископ, скидање  хумуса  и  сл.  плус  0,1м  на  димензију 
објекта. 
Извођач је дужан да у јединину цијену урачуна и ризик од фактора који 
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се нису могли предвидети (поџемни инсталациони водови, неочекивана 
тврдоћа тла поџемне воде и сл.) 
Повећане ширине произашле су из начина  рада,  технологије извођача 
или закошења страна (да се избјегне разупирање) неће се признавати 
код ископа,  као  ни  код  насипања  и одвоза ископаног материјала. 
Нормативне ширине  и  дубине, назначене код појединих позиција нису 
мјере  ископа;  служе  само за класификацију. Обрачун се  врши  према  
снимљеној количини изведених радова, мјерено прије и после ископа. 
Широки откопи и превози: 
Рад обухвата све врсте откопа, свих врста земљаних материјала који су 
предвиђени пројектом, заједно са утоваром и одвозом на СТД, односно 
гурањем ископаног материјала у насипе, депоније, или превозом 
приручним средствима до депонија на градилишту, за материјале који 
ће се касније употребљавати при извођењу радова.  
У начелу, ископ треба обављати употребом механизације и других 
средстава, док ручни рад организује само за ђелове трасе гђе је то 
посебно назначено у овом предмјеру и предрачуну радова. 
У свакој фази извођач је дужан обезбиједити ефикасно одводњавање и 
осигурање косина, као и заштиту објеката, инсталација и сл. Свако 
оштећење мора санирати о свом трошку. 

 
1.1-01 Припремни радови на постојећој конструкцији и у зони 

градилишта. 
Радови обухватају: 
- рашчишћавање зоне градилишта од шута, шибља и земље  
- санацију и израду градилишне ограде 
- геодетско снимање потојећег дела објекта 
Радити у свему по техничком упуству уз пројекат конструкције.  
 Обрачун по м2 постојећих етажа објекта. 

 м2 1046,00 

 

 

1.1-02 Рушење постојећих зиданих објеката 
Рушење крова 
Демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа и дрвене кровне 
конструкције. Кровну конструкцију и цреп пажљиво демонтирати, 
очистити, сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Руши се 
комплетан кров са опшивкама од лима, летвама, олуцима и сл. Шут м2 692,20 
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прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.Обрачун по м2 косе површине. Ценом обухватити и демонтажу 
дрвене међуспратне таванице објекта А. 

 
1.1-03 Рушење зидова од опеке 

Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести 
заједно са гредама, стубовима, серклажима, надвратницима и свим 
облогама на зиду. Уз рушење зидова извршити и рушења и демонтажу 
постојећих санитарија, врата, прозора и сл. 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 зида, отвори се не 
одбијају. 

 м3 351,12 

 

 

1.1-04 Рушење АБ плоче на тлу 
Рушење АБ плоче на тлу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по м2 Аб темељне плоче. Д=40цм 

 м2 692,20 

 
 

1.1-05 Рушење подрума и темеља од опеке 
Рушење подрума заједно са темељима од опеке. Употребљиву опеку 
очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м3 темеља. 

 м3 62,00 

 

 

1.1-06 Демонтажа водоводне мреже 
Демонтажа водоводне мреже од поцинкованих цеви Демонтирати 
водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на 
депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Објекат површине 
до 100 м2. Пре демонтаже водоводне мреже, извршити затварање воде 
на вентилу до водомера у водомерној шахти. Обрачун паушално. 

 

пауш 1,00 
  

 

1.1-07 Демонтажа канализационе мреже 
Демонтажа канализационе мреже од керамичких цеви. Демонтирати 
канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала на 
депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Пре демонтаже 
канализационе мреже неопходно је да комуналне службе испразне 
септичку јаму. Објекат површине до 100 м2.Обрачун паушално. 

пауш 1,00 
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1.1-08 Рушење постојеће ограде 

Рушење ограде од опеке, зидане у продужном малтеру. Опеке очистити 
од малтера и сложити за поновну уградњу. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 
ограде. 

 м3 47,40 

 

 

1.1-09 Рушење пода, стазе и тротоара од бетона 
Рушење стазе од бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем 
подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м2 стазе. 

 м2 310,85 

 

 

1.1-10 Демонтажа електроинсталација 
  
Пажљива демонтажа електро инсталације, објекта површине до 100 м2. 
Радове мора да обави стручно лице и то обавезно пре почетка радова на 
демонтажи објекта. Предузети све сигурносне мере. Демонтирани 
материјал предати инвеститору или одвести на депонију.Обрачун 
паушално. 
 

пауш 1,00 
  

 

1.1-11 Уклањање постојеће вегетације 
Сечење постојеће ниске и средње високе вегетације и шибља са 
чишћењем терена пре почетка радова. Посечену вегетацију, шибље и 
остали отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по м2 очишћеног терена.  

 м2 1.046,00 

 

 

1.1 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО: 
   

1.2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места  

 

   

 

1.2-01 Рашчићавање терена 
Извршити обележавање објекта и машинско рашчишћавање терена од м2  1.500,00   
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шибља и корова  булдожером. Позицијом обухватити и прилазне улице и 
пешачке стазе до зоне обимне капије комлекса.  
Обрачунава се по м2  рашчишћеног терена са једновременим утоваром, 
истоваром и одовозом на депонију. 
површина рашчишћеног терена 

1.2-02 Машински ископ земље  
Машински ископ земље III категорије у широком откопу, терена са 
депоновањем. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне 
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести и 
депоновати на градилишну депонију. Обрачун по м3 

 м3 815,31 

 

 

1.2-03 Монтажа и демонтажа заштитне ограде рова 
Монтажа и демонтажа заштитне ограде ископа од цеви за фасадну скелу 
висине 1,0 м. На ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. 
Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м1 

 м1 450,90 

 

 

1.2-04 Машински ископ хумуса и земље за нове тротоаре 
Извршити машински ископ површинског слоја земље у дебљини 20цм + 
земље дубине према пројекту, делимично  булдожером и делимично 
ручно. Ценом обухватити утовар у возило, одвоз возилом на депонију 
даљине до 15км и истовар на депонију.  
Обрачун по м3 откопаног површинског и дубинског слоја без додатка за 
растреситост.  
Позиција обухвата површину по ободу објекта, нову шетницу и друге 
површине предвиђене пројектом. 

 м2 310,85 

 

 

1.2-05 Насипање терена и тампона 
Насипање тампон слоја шљунка испод темеља и плоче на тлу 
Набавити и разастрти тампон слој чистог шљунка испод темеља и плоче 
на тлу, у пројектованој дебљини и на местима предвиђеним пројектом. 
Материјал за израду дренажног слоја не сме садржати органске 
материје, муљ нити друге штетне састојке ( 40-80% честица крупнијих 
од 2мм, а мањих од 0,2мм не сме бити више од 6%). Обрачун по м3 
набављеног и разастртог шљунка. 

   

 

 Темељна трака м3 483,59   
 подложна плоча на тлу м3 260,40   
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 укупно: м3 743,99   
1.2-06 Насипање тампон слоја шљунка испод тротоара 

Набавити и разастрти тампон слој чистог шљунка испод тротоара, у 
пројектованој дебљини и на местима предвиђеним пројектом. Материјал 
за израду дренажног слоја не сме садржати органске материје, муљ нити 
друге штетне састојке ( 40-80% честица крупнијих од 2мм, а мањих од 
0,2мм не сме бити више од 6%). Обрачун по м3 набављеног и разастртог 
шљунка. 

- тротоари и спољно степениште 
 м3 310,85 

 

 

1.2-07 Насипање земље у ископ након бетонирања 
Насипање и набијање до потребне збијености према пројекту 
констуркције земље из ископа у преостале рупе које се формирају након 
бетонирања а у сврху нивелисања терена. Обрачунава се као разлика 
широког ископа обрачуног у пројекту конструкције и волумена укопаног 
дела објекта. Oбрачун по м3 

 м3 483,59 

 

 

1.2-08 Одвоз земље 
Одвоз вишка ископане земље на градску депонију коју одреди 
инвеститор, удаљену до 10 км, комплетно са утоваром у транспортно 
средство, истоваром и грубим планирањем на депонији. Коефицијенат 
растреситости 1,25. Обрачун по м3  одвежене земље у растреситом 
стању.  
Обрачунава се као разлика ископане и насуте земље 

 м3 642,57 

 

 

1.2   
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО: 

 
 

 

1.3 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места  

 

   

 

   
ливени бетони 
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1.3-01 Бетонирање темеља 
Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано - бетонске 
темељне траке и темељног зида MB 30 (C25/30). Бетонирање се врши  у 
свему према стаичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и 
општем опису. Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ40 
са потребном глатком оплатом. Ценом обухватити  негу бетона. 

 

   

 

 Темељна трака и везне греде м3 105,39   
 Темељна трака степениште м3 7,88   
 темељни зидови м3 69,31   
 укупно: м3 182,57   

1.3-02 Бетонирање подложне плоче  
Набавка материјала, транспорт и бетонирање бетонске подложне плоче 
на тлу, д=10цм. Бетонирање се врши  у свему према стаичком  
прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и општем опису. 
Обрачунава се све готово по м2  бетона МБ20 са потребном оплатом. 
Ценом обухватити потребну негу бетона. 

 

   

 

 Темељна трака м2 483,59   
 подложна плоча на тлу м2 260,40   
 укупно: м2 743,99   

1.3-03 Бетонирање плоче на тлу 
Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано - бетонске 
плоче на тлу, д=12цм MB 30 (C25/30). Бетонирање се врши  у свему 
према стаичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и општем 
опису. Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ40 са 
потребном глатком оплатом. Ценом обухватити потребну арматуру и 
негу бетона. 
АБ плоча на тлу 

 м3 82,38 

 

 

1.3-04 Спољно степениште и рампа на излазу / улазу у објекат  
Набавка материјала, транспорт и бетонирање нових степеница и рампе 
на излазу и улазу из објекта  ка улици, армираним бетоном марке MB 35, 
у свему према статичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и 
општем опису.  Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ35 м3 15,90 
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са потребном глатком оплатом и негом бетона. 
 

1.3-05 Стубови и греде 
Набавка материјала, транспорт и бетонирање нових стубова и греда 
надземне конструкције објекта у свему према статичком  прорачуну, 
детаљима, пројекту конструкције и општем опису MB 30 (C25/30).  
Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ35 са потребном 
глатком оплатом и негом бетона. 

 

   

 

 греде м3 37,55   
 надзидак равног крова м3 15,01   
 стубови м3 21,03   
 укупно: м3 73,58   

1.3 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО: 
   

1.4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места  

 

   

 

1.4-01 Армирачки радови 
Набавка, израда и монтажа арматуре B500 у свемум према статичком 
прорачуну и детаљима арматуре и по прописима за армирачке радове. 
Обрачун по kg. 

 

   

 

 Ø6 - узенгије кг 2741,70   
 МА  - водомерско окно кг 193,96   
 МА  - постројење за повишење притиска кг 279,40   
 Ø12 кг 9160,30   
 Ø10 кг 1870,90   
 Ø14 кг 954,60   
 МА 500/560, Q139 кг 1901,40   
 МА 500/560, Q221 кг 2287,49   
  кг    
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 укупно: кг 19389,75   
1.4   

АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
 

 
 

1.5 ЗИДАРСКИ РАДОВИ  
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места  
Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим зидом од 
опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. реду.   
Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или блокова, 
остварити тако што се на сваких 50цм по висини у а-б елемент забуше 
два жлеба за анкеровање две шипке арматуре ø6мм, дужине 1м, које се 
поставе у подужне фуге зиданог зида и залију се цементним малтером. 
Напомена за крпљења: отворе у постојецим зидовима затварати опеком 
и обостраним малтерисањем да се доведе у исту раван. Контакт са 
постојећим зидом треба урадити тако да нема пуцања, (у зони споја 
старо - ново поставити рабиц мрежу у ширини цца 20цм и малтерисати 
преко ње), а у свему према општетехничким условима и правилима 
струке. 
А.3. ИЗВОЂЕЊЕ НЕНОСЕЋЕГ ИСПУНСКОГ ЗИДА 
Неносећи испунски зидови дебљине 10; 12; 15; 20; 25; 30 и 37.5цм су 
зидови унутар неке носеће конструкције и зидају се YТОНГ блоковима у 
YТОНГ танкослојном малтеру за зидање уз обавезну употребу YТОНГ 
алата, а све према упутствима и детаљима 
произвођача из YТОНГ упутства за градњу. 
Рад на зидању испунског зида обухвата: 
Истовар YТОНГ блокова и транспорт до места уградње. Обележавање 
положаја зида и евентуалних грађевинских отвора. Полагање првог реда 
блокова, које се врши у слоју продужног малтера сувље консистенције 
дебљине цца 2цм.Контрола хоризонталности и верикалности првог реда 
врши се либелом, а корекција гуменим чекићем. Евентуалне 
хоризонталне и вертикалне неравнине одстранити YТОНГ даском за 
стругање. 
Други ред, као и све остале редове блокова зидати само YТОНГ 
танкослојним малтером. Пре наношења YТОНГ танкослојног малтера, 
блокове отпрашити влажном зидарском четком. Танкослојни малтер у 
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пластичној канти мешати са водом према упутствима 
отштампаним на врећи. Припремљену смесу оставити да мирује 5 минута 
пре употребе, те је после тога поново промешати.  
За зидање на температурама нижим од 0ºЦ и вишим од +30°Ц користити 
одговарајуће додатке YТОНГ танкослојном малтеру и придржавати се 
правила за зидање на ниским и високим температурама. Танкослојни 
малтер наносити на хоризонталне и вертикалне спојнице блокова уз 
употребу YТОНГ назубљене лопатице одговарајуће ширине. YТОНГ 
блоковима зидати у зидном везу; преклоп блокова мора бити минимално 
40% од висине блокова. Блокове на жељену меру резати ручном YТОНГ 
њидиа тестером или електричном YТОНГ стабилном тестером. Надвоје 
над грађевинским отворима изводити према конструктивним детаљима 
произвођача.  
Спојеве испунских зидова и елемената носеће конструкције изводити 
полиуретанском пеном у фуги величине 1-2цм, а испод међуспратне 
конструкције у фуги величине 1цм. Спојеве испунских зидова и 
елемената носеће конструкције потребно је додатно ојачати YТОНГ 
поцинкованим Еластичним анкерима или анкерима од арматуре 
заштићеним од утицаја корозије, а у свему према одредбама из YТОНГ 
упутства за градњу. Анкери за везу се постављају у првом и у сваком 
трећем реду по висини зида, као и сваком другом блоку у споју са 
међуспратном конструкцијом. 
Жлебове за полагање инсталација не штемовати ударним методама, већ 
изводити YТОНГ стругачем или електричном фрезом у потребној 
ширини. За завршне обраде зидова обавезно примењивати готове 
материајле предложене од стране произвођача усвојеног материјала за 
YТОНГ зидове, као и предлоге из YТОНГ упутства за градњу! 

 
 зидање 

     

1.5-01 Зид од Итонг блока, д=30цм 
Зидање испунског зида YТОНГ блоковима или одговарајуће, дебљине 
25цм и висине 30цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред блокова 
положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спој зида са 
носећом конструкцијом извести полиуретанском пеном величине 1-2цм. 
Спој с носећом конструкцијом додатно ојачати анкерима у првом и 
сваком трећем реду по висини зида, као и сваком другом блоку у споју м3 101,43 
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са међуспратном конструкцијом. Обрачун по м3 озиданог зида.  
Урачунати све потребне надвратнике, надпрозорнике и серклаже за 
укрућење, вертикалне и хоризонталне према пројекту као и арматуру. 
У цену улази и бетонирање серклажа, арматура, оплата и помоћна 
скела.  
Обрачун по м3 готовог зида, отвори се одбијају. 
ПРИЗЕМЉЕ 
- фасадни зидови СФЗ 01, 01а, 01б, 2, 4 

 
1.5-02 Зид од Итонг блока, д=20цм 

Зидање испунског зида YТОНГ блоковима или одговарајуће, дебљине 
25цм и висине 20цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред блокова 
положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спој зида са 
носећом конструкцијом извести полиуретанском пеном величине 1-2цм. 
Спој с носећом конструкцијом додатно ојачати анкерима у првом и 
сваком трећем реду по висини зида, као и сваком другом блоку у споју 
са међуспратном конструкцијом. Обрачун по м3 озиданог зида.  
Урачунати све потребне надвратнике, надпрозорнике и серклаже за 
укрућење, вертикалне и хоризонталне према пројекту као и арматуру. 
  
У цену улази и бетонирање серклажа, арматура, оплата и помоћна 
скела.  
Обрачун по м3, отвори се одбијају. 
ПРИЗЕМЉЕ 
- фасадни зидови СФЗ, надзидак 
 м3 15,53 

 

 

1.5-03 Зид од Итонг блока, д=10цм 
Зидање испунског зида YТОНГ блоковима или одговарајуће, дебљине 
25цм и висине 10цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред блокова 
положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спој зида са 
носећом конструкцијом извести полиуретанском пеном величине 1-2цм. 
Спој с носећом конструкцијом додатно ојачати анкерима у првом и 
сваком трећем реду по висини зида, као и сваком другом блоку у споју 
са међуспратном конструкцијом. Обрачун по м3 озиданог зида.  
Урачунати све потребне надвратнике, надпрозорнике и серклаже за 
укрућење, вертикалне и хоризонталне према пројекту као и арматуру. 
У цену улази и бетонирање серклажа, арматура, оплата и помоћна м2 691,45 
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скела.  
Обрачун по м2, отвори се одбијају. 
ПРИЗЕМЉЕ 
- унутрашњи зидови, УЗ 01, 02, 03 

 
1.5-04 ЛМТ међуспратна таваница 

Израда и бетонирање полумонтажне равне таванице типа ЛМТ 16+4 или 
одговарајуће, армираним бетоном МБ30. Радити у свему према упутству 
произвођача. Обрачун по м2 готове таванице заједно са потребном 
оплатом, подупирачима и конструктивном скелом. Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, према ЕН12667≤80 мм: 0,140W/м·К. Арматура је 
обрачуната посебном позицијом предмера. 
Обрачун по м2 

 м2 690,75 

 

 

 малтерисање 
     

1.5-05 Малтерисање нових унутрашњих зидова и плафона 
Малтерисање нових унутрашњих зидова и стубова армирано бетонских и 
зиданих површина и плафона. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 
у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати  
цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером 
дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер стално 
мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене 
подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити 
са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. 
Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и ''прегоревања''. У цену улази радна скела. Обрачун по 
м2. 
малтерисање зидова 
ПРИЗЕМЉЕ 

   

 

 - унутрашњих зидови м2 2.162,53   
 -плафони м2 35,80   
 укупно: м2 2.198,33   
 цементне кошуљице 

Напомена: Код великих површина урадити дилатационе спојнице у     
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ситнозрном бетону на сваких 36м2, да не дође до пуцања. 
 

1.5-06 Цементна кошуљица у паду, санитарни чворови 
Набавка материјала и израда цементне кошуљице  у паду дебљине д=4-
5цм, размере 1:3. Ради се као подлога за хидроизолацију и керамику у 
просторијама:  купатила, тоалети, кухиња. Радити према пројекту и 
пројектованом паду. Обрачун по м2. 
под санитарног чвора испод керамике ПНТ02  
цементна кошуљица у паду, котларница 
ПРИЗЕМЉЕ 
- под  

 м2 54,26 

 

 

1.5-07 Цементна кошуљица у паду, раван кров 
Набавка материјала и израда цементне кошуљице  у паду дебљине д=4-
15цм, размере 1:3. Ради се као подлога за хидроизолацију и 
термоизолацију на равном крову. Радити према пројекту и 
пројектованом паду. Обрачун по м2. 
РК1 
цементна кошуљица у паду, раван кров 
- раван кров  

 м2 690,75 

 

 

1.5-08 ТОПЦЕМ кошуљица, д=4-5цм 
Набавка, транспорт и израда изравнавајућег слоја д=4-5цм од 
двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха машинским 
путем, повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 
30KPa, a као подлога за завршни хабајући слој (систем као ТОПЦЕМ 
мапеи или одговарајуће). Пре израде естриха подлога се третира СН 
везом. Обрачун по м2 изведене позиције. 
ПРИЗЕМЉЕ 
- под  

 м2 552,76 

 

 

1.5-09 Олмо маса 
Набавка материјала и изливање самоновелишуће подне ОЛМО масе за 
исправљање ситних недостатака на кошуљици дебљине мин.2мм што се 
неће посебно плаћати. Излити равнајућу масу типа УЗИН НЦ 160 или 
одговарајуће 
Радити у свему према упутствима произвођача и испоручиоца система. м2 607,02 
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Обрачун по м2. 
ПРИЗЕМЉЕ 
- под 

 
1.5-10 Прајмер за зидове 

Набавка материјала и премазивање зидова акрилним премазом за боље 
пријањање , типа Еко Прим, Мапеи или одговарајуће. Користити на 
зидовима који се малтеришу, као и на зидовима који се облажу 
керамиком. 
Радити у свему према упутствима произвођача и испоручиоца система. 
Обрачун по м2. 
ПРИЗЕМЉЕ 

 

   

 

 - унутрашњих зидови м2 2.162,53   
 -плафони м2 607,02   
 укупно: м2 2.769,55   
 ЗИДАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО: 

   

1.6 МОНТАЖНЕ ПРЕГРАДЕ и ОБЛОГЕ 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места 
Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из 
пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења 
радова. 
НАПОМЕНА:  За стабилност преграда одговара извођач! 
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна 
ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај зида са АЛ лајснама; 
челичне довратнике; носаче за конзолну BЦ шољу; носач за зидне 
батерије са одводом воде, носаче за туш зидне батерије; универзалне 
траверзе;  израду ревизионих зидних (стандардних и противпожарних) 
отвора са прекривним затватачким системом, елоксирано, с уграђеном 
облогом од Диамант плоче (димензије, положај и број ревизионих 
отвора у свему према главном пројекту инсталација).; Потребна ојачања  
за стаклене преграде и остале ентеријерске елементе (по пројекту 
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ентеријера полице, плакаре....); просецања за отворе као  и 
бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати.  
У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - 
подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, 
учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре 
полагање хидроизолације и керамичких плочица, боје...Дисперзвни 
премаз типа као Кнауф Тиефенгрунд или еквивалентно. 
За потребе понуде, неопходно је да извођач достави атесте за 
предложене материјале. 

 
1.6-01 Облога уградних водокотлића и вертикала од влагоотпорних 

гипс картонских плоча д=7.50цм 
Облога с челичном потконструкцијом од поцинкованих  ЦW50 Кнауф  
профила учвршћени Кнауф, Ригипс или одговарајуће, директним или 
акустичним држачем.  
Осни размак профила 41,7цм. Двострука облога од импрегнираних 
Кнауф (ИГКБ)  плоча дебљине д=12,50мм. Укупна дебљина облоге ≥ 
75мм. Испуна од минералне камене вуне Кнауф Инсулатион КРСКГ 
дебљине 30мм или еквивалентно.  
Напомена:  Због спречавања преноса звука испод ободних ЦW и УW 
профила нанети заптивни кит.Обрада спојева импрегнираним 
прашкастим материјалом с употребом папирне бандаж траке . 
Обрачун по м2, комплет према опису и напоменама.  
ПРИЗЕМЉЕ 
- облога уградних водокотлића  

 м2 69,31 

 

 

1.6-02 Облога шпалетне и прозорске клупице 
Облога с челичном потконструкцијом од поцинкованих  ЦW50 Кнауф  
профила учвршћени Кнауф , Ригипс или одговарајуће, директним или 
акустичним држачем.  
Осни размак профила 41,7цм. Двострука облога од импрегнираних 
Кнауф (ИГКБ)  плоча дебљине д=12,50мм. Укупна дебљина облоге ≥ 
75мм. Испуна од минералне камене вуне Кнауф Инсулатион КРСКГ 
дебљине 30мм или еквивалентно.  
- облога шпалетне и прозорске клупице м2 293,54 

 

 

   
МОНТАЖНЕ ПРЕГРАДЕ и ОБЛОГЕ УКУПНО:   
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1.7 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 

прегледати  на лицу места (Инвеститор и Понуђач радова) 
 

   

 

 хидроизолација     
1.7-01 ХИ подова санитарних чворова и кухиње испод керамике 

Набавка материјала, транспорт  и израда хоризонталне хидроизолације 
купатила и тоалета  у приземљу, двослојном полимерцементном 
хидроизолацијом (типа као Мапеластик - Мапеи или одговарајуће). 
Керамика или мермер се директно лепи преко хидроизолације. 
Постојећу подлогу очистити, одстранити све невезане делове, ако је 
потребно искрпити оштећења, наквасити да подлога буде влажна без 
барица на површини. 
Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном 
полиестерском траком (Мапебанд), продоре обрадити гумираним 
полистиренским манжетнама (Мапебанд манжетна). На комплетну 
површину нанети слој глетерицом високо еластичног цементно-
полимерног малтера (приоњивости 1,1Н/мм, растзљивости 18 по ДИН 
53504 са премошћа-вањем пукотина ширине до 1,2мм) у који се утискује 
мрежица од стаклених влакана. Други слој нанети након 5 сати или 
сутрадан. Изолацију поставити у свему према пројекту, детаљима и 
упутствима произвођача. 
Хидроизолацију подићи уз обимне зидове  мин. 20цм, а спој вертикалне 
и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати еластичном мрежицом 
што је обухваћено ценом. 
Хидроизолацију извести у свему према Техничком опису, важећим 
прописима, техничким условима, детаљима и упутству произвођача. 
  
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције, за под заједно са подизањем од 
20цм 
ПРИЗЕМЉЕ 

   

 

 - под м2 52,05   
 - зид м2 46,60   
 укупно: м2 98,65   
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1.7-02 Хидроизлоација равног крова изнад приземља, д=1.5мм 
Набавка, транспорт и израда ХИ равног непроходног крова, у свему 
према детаљу и главном пројекту и елаборату грађевинске физике.  
Хидроизлација равног крова поставља се у виду мембране преко 
термоизлације и то типа као Сарнафил® ТГ 66-15 или еквивалентно. 
Површина подлога мора бити уједначена, глатка и без оштрих избочина 
или неравнина, итд. Носећи слој мора мора бити компатибилан са 
мембраном, отпоран на разредиваче, 
цист, сув и без трагова масти или прашине.  Изолација као завршни слој 
преко ТИ и слоја за пад. 
Карактеристике: 
- Полимерске хидроизолационе мембране су у складу са стандардом ЕН 
13956, оверене од стране овлашценог органа 1213-ЦПД-3914 и поседују 
ЦЕ-ознаку. 
- Отпотност на пожар, у складу са стандардом ЕН 13501-1, класа Е. 
- Званицни атести квалитета, уверења и одобрења. 
- Контрола и процена од стране одобрених лабораторија. Систем 
управљања квалитетом је у складу са стандардом ЕН ИСО 9001/14001 
Обрачун по м2 изведене и тестиране хидроизолације све комплет са 
холкерима и надзицима. 

 м2 690,75 

 

 

1.7-03 ХИ пода приземља преко плоче на тлу 
Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације преко бетонске 
плоче приземља, трослојном еластичном полимерцементном 
хидроизолацијом ојачаном полиетерском мрежицом (типа као 
Мапеластик FOUNDATION- Мапеи или одговарајуће). Све спојеве зид-под 
и зид-зид обрадити еластичном гумираном полиестерском траком 
(Мапебанд), продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама 
(Мапебанд манжетна). Изолацију поставити у свему према пројекту, 
детаљима и упутствима произвођача. Хидроизолацију подићи уз обимне 
зидове мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације 
додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом.  Након 
рушења, утврдити стање постојеће ХИ испод зидова и прилагодити 
техничко решење изолације пода приземља по потреби-обавеза 
извођача уз сагласност надзора. 
Обрачун по м2 
Објекат 
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 - приземље под м2 823,80   
 - приземље темељ и темељни зид м2 670,80   
 укупно: м2 1.494,60   

1.7-04 Заштита ХИ темеља чепастом фолијом  
Набавка, транспорт и израда заштите ХИ подземног дела конструкције 
чепастом мембраном. Мембрана двослојна, од полиетилена, тежине 
380г/м2, са аптестом АСТС. 
Обрачун по м2 уграђене чепасте мембране. 
- приземље темељ и темељни зид 
 м2 670,80 

 

 

 термо изолација - хоризонтална     
1.7-05 ТИ крова, д=10+12цм, раван кров 

Изолација крова, тврдопресована камена вуна, д=10+12цм + парна 
брана 
Израда термоизолације међуспратне конструкције између грејаног и 
спољашњег простора (РК-кров). Термоизолација се изводи плочама 
камене вуне (70кг/м3),типа као Acoustic EXTRA или одговарајуће,  
д=10+12цм. Плоче се причвршћују помоћу пластичних  шајбни, 
шрафова и типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на судар 
без зазора. Обрачун по м2. 
Особине плоче термоизолације: Коеfiцијент топлотне проводљивости-λд, 
према ЕН12667 0,035W/м·К. 
Ценом обухваћено постављање и заштитне фолије од ПВЦ-а, парне 
бране преко плоча термиозлације, што се неће накнадно плаћати. 
Обрачун по м2 термоизолације. 

   

 

 - кров, РК01, 02 м2 690,75   
 - надзидак крова м2 116,47   
 укупно: м2 807,22   

1.7-06 ТИ пода на тлу, д=12цм 
Изолација пода на тлу приземља, тврдопресована камена вуна, д=12цм 
+ парна брана 
Израда термоизолације пода на тлу. Термоизолација се изводи плочама 
камене вуне (130кг/м3), д=12цм и то типа Rockwool Floorrock или 
одговарајуће доказаног квалитета. Плоче се причвршћују помоћу 
пластичних  шајбни, шрафова и типлова на судару четири плоче. Плоче 
поставити на судар без зазора. Обрачун по м2. м2 686,50 
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Особине плоче термоизолације: Коеfiцијент топлотне проводљивости-λд, 
према ЕН12667: 0,036W/м·К. 
Ценом обухваћено постављање и заштитне фолије од ПВЦ-а, парне 
бране преко плоча термиозлације, што се неће накнадно плаћати. 
Обрачун по м2 термоизолације. 
- под на тлу, ПНТ01, ПНТ02, 03, 04, 05 

 
 термо изолација - вертикална     

1.7-07 ТИ фасадног зида, д=12цм 
Изолација фасадног зида испод фасаде од пуне опеке, тврдопресована 
камена вуна, д=12цм + парна брана 
Изолација фасадног зида, тврдопресована камена вуна, д=12цм.  
Израда термоизолације фасаде као слој контактне фасаде. 
Термоизолација се изводи плочама камене вуне (густина спољашњег 
слоја 120кг/м3, унутрашњег 70кг/м3), д=12цм као или одговарајуће  
Rockwool Frontrock MAX Plus. Плоче се причвршћују помоћу пластичних  
шајбни, шрафова и типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на 
судар без зазора.  
Особине плоче термоизолације: Коеfiцијент топлотне проводљивости-λд, 
према ЕН12667≤80 мм: 0,034W/м·К. Kласа отпорности на пожар А1. 
Обрачун по м2 термоизолације. 
Ознака слојева СФЗ01, 01а, 01б, 03, 04, 05 
- Oбјекат м2 657,01 

 

 

1.7-08 ТИ фасадног зида плочама екструдираног полистирена  д=2цм 
Набавка и постављање плоча од екструдираног полистирена (стиродур 
или одговарајуће) у сокли објекта испод контактне фасаде  д=20мм. 
Обрачун по м2, ветикалне пројекције. 
Ознака слојева  

   

 

 - Надзидак крова са унутрашње стране м2 116,47   
 - Шпалетне м2 293,54   
 - Cокла, СФЗ 02 м2 77,65   
 укупно: м2 487,65   
 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 

   

1.8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се     
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задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места 
напомена:  Уградња свих елемената система мора бити у складу са 
препорукама и типским детаљима произвођача система и према 
извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  
надзорни орган и инвеститор.  
Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун по комаду 
са свим потребним елементима за уградњу.                   Све мере узети 
на лицу места ! 
напомена: 
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама. 
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   
урадити позицију  
*Позиције извести  у свему према опстем опису, предмеру радова, шеми, 
изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији 
произвођача система и у складу са димензијама отвора,важећим 
прописима и стандардима. 
*Изводјач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као 
и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о 
квалитетуИ испуњавању  услова задатих пројектом /ПП, ТЕХНОЛОШКИ 
УСЛОВИ.../ 

 
1.8-01 Прозорске клупице 

Набавка, транспорт и уградња прозорских клушица са унутрашње стране 
прозора. Клупица од Унвер плоча, д=25мм, РАЛ 9010, кантованих АБС 
траком 1мм. Постављање лепљењем монтажним лепком преко завршне 
облоге од ГК плоча. 
Обрачун по м1 прозорске клупице према спецификацији. 
РШ до 40цм 

 м1 85,80 

 

 

1.8-02 Уградни ормани 
Набавка, транспорт и уградња уградних ормана према спецификацији из 
шема столарије. Материјал фурнирани  МДФ - OРАХ према примеру, 
корпуси иверица беле боје, тврда леђа. 
Окови Hettich, ручице за отварање кружне,по избору пројектанта. 
Димензије проверити на лицу места. 
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Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10204/2.2 за 
кутијасте профиле. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне 
профиле. 
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3 
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-
1 
Обрачун по комаду према спецификацији. 

 
 ознака 1 у кругу  ком 12,00   
 ознака 2 у кругу  ком 2,00   
 ознака 3 у кругу ком 2,00   
 ознака 6 у кругу ком 10,00   
 ознака 10 у кругу ком 1,00   

1.8-03 Чајна кухиња 
Набавка, транспорт и уградњачајних кухиња према спецификацији из 
шема столарије. Материјал фронтова фарбани  МДФ сиве боје према 
примеру, корпуси иверица беле боје, тврда леђа. 
Окови Hettich, TOUCH систем отварања. 
Димензије проверити на лицу места. 
 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10204/2.2 за 
кутијасте профиле. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне 
профиле. 
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3 
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-
1. 
Обрачун по комаду према спецификацији. 

 

   

 

 ознака 8 у кругу  ком 1,00   
 ознака 9 у кругу  ком 1,00   

1.8-04 Пулт са полицом 
Набавка, транспорт и уградња пулта и полице према спецификацији из 
шема столарије. Пулт материјал фурнирани  МДФ - OРАХ према примеру, 
камен композитни TechniStone NOBLE Carrara. Подконструкција од 
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челичних профила 4х4 цм, лед расвета према цртежу. 
Окови Hettich,  отварање TOUCH систем. Полица материјал фурнирани  
МДФ - OРАХ према примеру, корпуси иверица беле боје, тврда леђа. 
Окови Hettich,  отварање TOUCH систем. 
Димензије проверити на лицу места. 
 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10204/2.2 за 
кутијасте профиле. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне 
профиле. 
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3 
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-
1 

Обрачун по комаду према спецификацији. 

 ознака 4 у кругу  ком 1,00   
 ознака 5 у кругу  ком 1,00   

1.8-05 Умиваоник - уградни 
Набавка, транспорт и уградња умиваоника према спецификацији из 
шема столарије.  Плоча  и корпус израђени од вештачког камена 
(мермера) на бази кварца типа као "TECHNISTONE" Noble Carara или 
еквивалентно. Материјал антибактеријски, отпоран на хабање према 
опису из предмера радова.  
Дебљина плоча вештачког камена д=1цм за констр. и д=2цм за 
подложну плочу.  
Пoдконструкција од челичног носача израшеног од флахова, према 
шеми,дебљине доказане за носивост. У свему према радионичком 
цртежу који је дужан да достави извођач. Радионички цртеж усваја 
надзорни орган на основу консултатција са пројектантом.  
Испод умиваоника који је конзолни (окачен на зид) постављају се 
одводни сифони испод сваког точећег места 
Саставни део позиције је огледало, димензија према сваком елементу , 
окачено на дрвеном раму дебљине 4цм.   Обрада свих ивица стакла КП. 
Обрачун по м1 према спецификацији. 

   

 

 ознака 7 у кругу  м1 11,30   
1.8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ УКУПНО:   
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1.9 БРАВАРСКИ РАДОВИ 

напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 

прегледати  на лицу места 
НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са 

препорукама и типским детаљима произвођача система и према 
извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  

надзорни орган и инвеститор.  
НАПОМЕНА: Све челичне платформе и пењалице у шахтовима, 
степенице механичких етажа (У-Б-215 и У-Б-216)  и пењалица 

механичких етажа су обрађене и специфициране- обрачунате уз 
пројекат конструкције 

напомена: 
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама. 

*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   
урадити позицију  

*Позиције извести  у свему према опстем опису, предмеру радова, шеми, 
изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији 

произвођача система и у складу са димензијама отвора,важећим 
прописима и стандардима. 

*Изводјач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као 
и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о 

квалитетуИ испуњавању  услова задатих пројектом /ПП, ТЕХНОЛОШКИ 
УСЛОВИ.../ 

 

   

 

 Спољашња и унутраш ња браварска галантерија     
1.9-01 Ограда парцеле 

Набавка, израда и монтажа ограде око парцеле. Ограда је сачињена од 
челичних профила димензија 5 / 3 цм, на новом бетонском надзитку, а 
све у складу са шемом.  
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10204/2.2 за 
кутијсте профиле. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне 
профиле. 
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3 
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014- м1 115,80 
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1 
Челични профили се анкеришу на нови бетонски надзидак на растојању 
од 150 цм. 
Висина ограде од коте надзидка износи 120цм. 
Ограда тече непрекидно.  
Сви елементи ограде бојени у сиву боју РАЛ7016. Све челичне елементе 
премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно 
сивом бојом РАЛ7016 у 2 руке. 
Обрачун по м1 
- ознака О4 у квадрату, дим. према шеми, х=150цм 

1.9-02 Санитарне преграде тоалета 
Набавка, израда и монтажа санитарних преграда у тоалетима према 
спецификацији из шема браварије. Носачи и оков од инокс челика, 
нерђајући, шарке за врата, ручице, стопице и други прибор. У оквиру 
израде санитарних преграда врши се израда од ХПЛ ламината. 
Санитарне преграде од ХПЛ ламината израђују се од ламината дебљине 
12-14 мм са ИНОКС оковом. Одабир одговарајућих ХПЛ ламината и дезен 
у складу са договором са пројектантом. Боја РАЛ 7015 "matt".          
Преграде су изгигнуте од пода 15 цм у циљу једноставног одржавања.  
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне 
профиле. 
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3 
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-
1 
Обрачун по комаду према шеми и спецификацији. 

 

   

 

 - ознака А у квадрату, дим. 135/220 ком 1,00   
 - ознака Б у квадрату, дим. 175/220 ком 1,00   
 - ознака В у квадрату, дим. 185/220 ком 1,00   
 - ознака Г у квадрату, дим. 180+150/220 ком 1,00   
 - ознака Д у квадрату, дим. 80/220 ком 1,00   
 - ознака Ђ у квадрату, дим. 270+130/220 ком 1,00   

1.9-03 Набавка, транспорт и уградња једнокрилних /двокрилних  
врата; противпожарна 120 мин 
Захтевана ватроотпорност 120мин (произвођач доказује атестом). Рам и 
оквир крила извести од кутијастих профила анкерованих у зид челичним ком 1,00 
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тракама. Крило врата обострано обложено декапираним лимом д=1,5мм 
(са потребним укрућењима), док је  испуна између лимова од камене 
вуне. Са стране ходника врата обложити фурнираним медијапаном, са 
атестираним негоривим премазом. На вратима поставити механизам за 
самозатварање. Дихтовање врата извести ватроотпорним материјалом. 
Све металне делове заштитити антикорозивним премазом у два слоја и 
завршно висококвалитетном бојом за метал. 
Оков мора бити комплетан, квалитетан и антикорозивно застицен, у 
свему према избору Аутора. Врата су снабдевена паник шипком која се 
монтира на крило врата у правцу евакуације.  
Начин постављања, завршна обрада врата, дизајн и боја окова у свему 
према пројекту ентеријера. 
Врата у целости морају да задовољавају тражену ватроотпорност. 
Испоручилац доказује да су врата  изведена према траженим захтевима 
и прилаже потребне атесте о ватроотпорности. 
Ширина штока варира у зависности од ширине зида у који се 
врата/преграда уграђују. 
Обрачун по ком, финално обрађене и уграђене позиције, према опису. 
ознака Е у двоструком квадрату, зидарска мера 100/250цм, 120мин. 

 
 БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 

   

1.10 АЛУМИНАРИЈА 
напомена: све позиције алуминарије (прозори и врата, спољашњи и 
унутрашњи) морају се премерити на лицу места након демонтаже 

постојеће. СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА. 
НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са 

препорукама и типским детаљима произвођача система и према 
извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  

надзорни орган и инвеститор.  
напомена: 

*Димензије отвора су дате  зидарским мерама. 
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   

урадити позицију  
*Позиције извести  у свему према општем опису, предмеру радова, 
шеми, извођачким детаљима или према каталошкој спецификацији 
произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим 
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прописима и стандардима. 
*Извођач је дужан да све детаље усагласи и пошаље на коментар 
Пројектанту, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и 

сертификате о квалитету и испуњавању  услова задатих пројектом /ПП, 
ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../. Све позиције пре израде мора да одобри 

надзорни орган. 
 Фасадна алуминарија     

1.10-01 Спољашњи прозори и врата 
Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије од  

алуминијумских профила домаћег произвођача са скривеним крилом и 
термопрекидом типа АЛУМИЛ М11500 или одговарајуће. 

Топлотна проводљивост профила  Уф =2.4 W/м2/К или мањи . 
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 

7021"structura".          
Доставити сертификат за боју профила "QUALICOAT SEA SIDE CLASS". 

Уградњу  вршити преко челичних држача. 
Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума.Сви 
челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни 

елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу 
отвора су саставни део позиције.Монтажу вршити према са слепим 

штоком. 
Оков системски,са отварањем према шеми произвођача алуминијумских 

профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја по избору 
пројектанта,гаранцијом од 5 година. 

Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, 
Ug=1,0 W/м2/К(SANIT GOBAIN PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са 
побољшаним дистанцером за стакло и два нискоемисиона стакла. 

Пуни делови су са испуном од ал.лима д=1мм+50мм термоизолација 
(стиропор типа АУСТРОТХЕРМ ЕПС АФ ПЛ)+ал.лим д=1мм у боји 

браварије Up=0,58 W/м2/К.  
 

Укупан коефицијент пролаза топлоте за цео прозор  мора бити U=1.5 
W/м2/К или мањи(доказати прорачуном и приложити доказе). 

Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује 

извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а 
све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају бити 
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одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног органа.Извођач 
је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН 

стандардима. За потребе понуде, неопходно је да извођач достави 
атесте за предложене материјале. 

Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну 
извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних профила, 

анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини профила. Ценом 
обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака 

према детаљу. 
обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према спецификацији 

и шемама: 
 

 - ознака 1 у ромбу, дим. 250/200цм ком 6,00   
 - ознака 2 у ромбу, дим. 150/200цм ком 11,00   
 - ознака 3 у ромбу, дим. 200/200цм ком 1,00   
 - ознака 4 у ромбу, дим. 300/200цм ком 3,00   
 - ознака 5 у ромбу, дим. 200/300цм ком 1,00   
 - ознака 5' у ромбу, дим. 200/250цм ком 1,00   
 - ознака 6 у ромбу, дим. 230/300цм ком 1,00   
 - ознака 7 у ромбу, дим. 250+230/250цм ком 1,00   
 - ознака 8 у ромбу, дим. 200/250цм ком 1,00   
 - ознака 9 у ромбу, дим. 230/250цм ком 1,00   
 - ознака 10 у ромбу, дим. 270/250цм ком 4,00   
 - ознака 11 у ромбу, дим. 265/250цм ком 3,00   
 - ознака 12 у ромбу, дим. 305/250цм ком 1,00   
 - ознака 13 у ромбу, дим. 340/250цм ком 1,00   
 - ознака 14 у ромбу, дим. 420/250цм ком 1,00   
 - ознака 15 у ромбу, дим. 430/250цм ком 2,00   
 унутрашња алуминарија 

     

1.10-02 унутрашња врата са алуминијумским довратником 
Набавка, монтажа и уградња унутрашњих врата од алуминијумских 
профила, типа Алумил ЛИНЕАР или одговарајуће, са могућношћу 
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прилагођавања дебљини зида. 
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 
7021"structura".   
Крило врата је од тубулар плоче иверице, двострано обложено са МДФ 
плочама у деблињи од 6мм и ХПЛ-ом у дебљини од 0,7мм. Боја ХПЛ-а, 
из каталога добављача, по избору пројектанта. 
Ивице крила врата су додатно ојачене тврдим дрветом и алуминијумским 
профилима. Врата су опремљена системским оковом који је предвиђен 
за честу употребу и брава је магнетна.  
Квака је део додатне опреме и бира се уз сагласност надзорног органа и 
обавезан коментар пројектанта. Ценом обухватити и монтажу 
унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу. 

 
 - ознака I у ромбу, дим. 90/250 цм ком 6,00   
 - ознака II у ромбу, дим. 100/250 цм ком 12,00   

1.10-03 Унутрашњи прозори, надсветла и врата 
Набавка, транспорт и монтажа фиксног алуминијумског прозора без 
термопрекида, типа Алумил М9400 или одговарајуће. Профил је 
заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 7021  
Доставити сертификат за боју профила  "QALICOAT SEA SIDE CLASS". 
Уградњу  вршити преко челичних држача.Приликом уградње избећи 
директан додир челика и алуминијума.Сви челични елементи и остали 
елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за 
термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције. 
Оков системски,са отварањем према шеми произвођача алуминијумских 
профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја по избору 
пројектанта,гаранцијом од 5 година. Позиција је застакљена 
термоизолационим стаклом типа 4+18+4, Ug=1,0 W/м2/К (SANIT GOBAIN 
PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним дистанцером за 
стакло. 
Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује 
извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а 
све у складу са препорукама произвођача система. Детаљи морају бити 
одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. 
Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН 
стандардима. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних 
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клупица и солбанака према детаљу. 
обрачун по комаду елемента унутрашње алуминарије према 
спецификацији и шемама: 

 - ознака III у ромбу, 205/250 ком 1,00   
 - ознака IV у ромбу, дим. 305/250 ком 1,00   
 - ознака V у ромбу, дим. 180/250 ком 1,00   

1.10-04 Стаклена ограда 
Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне  cамоносећe стакленe 
оградe од   алуминијумских профила домаћег произвођача   типа 
АЛУМИЛ SMARTIA M8200 или еквивалентно. 
Монтажа ограде на постојећу ивичну греду терасе.  
Стакло је каљено 10+10мм у изабраном континуалном алуминијумском 
профилу.  
Рукохват по избору пројектанта. Профил је заштићен процесом 
пластификације у боји РАЛ 7015 "matt".          
Размак између стакала мин.једнак дебљини стакала. 
Напомена: Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које 
израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу 
места, а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи 
морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног 
органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену 
са ЕН стандардима. 
обрачун по м1 елементаалуминарије према спецификацији и шемама: 

   

 

 - ознака I у ромбу м1 9,80   
 - ознака II у ромбу м1 13,50   
 - ознака III у ромбу м1 12,00   

1.10 АЛУМИНАРИЈА УКУПНО: 
   

1.11 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места 

Напомена: у јединичну цену позиције урачунати: основни материјал, 
потконструкцију, помоћни материјал, спојна и заптивна средства као и 
постављање тер-хартије. 
На контакту различитих метала поставити подлошке од ЕПДМ-а ради 
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спречавања галванских спојева. 
 

1.11-01 Опшивка надзитка крова 
Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа опшивке кровних 
надзидака од пластифицираног челичног, поцинкованог лима д=1мм, 
Рш~100цм преко металне потконструкције од флахова и кутијастих 
профила, према детаљу из пројекта. 
Пластификација лима у тону по избору пројектанта а у складу са 
фасадом - слично РАЛ 7016. Радити у свему према детаљу из пројекта. 
Обрачун по м1 
- Oбјекат 

 м1 165,29 

 

 

1.11-02 Дилатациона лајсна 
Набавка материјала и постављање опшива дилатације објекта на фасади 
и крову, према детаљу. Дилатација морају бити направљене од 
галванизованог челика дебљине 0.6мм са једном страном пресвученом 
хидроизолационим материјалом припремљеним за заваривање 
хидроизолационе мембране - уколико је потребно 
Развијена ширина Рш~70цм. 
Завршна обрада видних делова- бојење квалитетном бојом за метал по 
избору пројектанта, у складу са фасадом - слично РАЛ 7021. Обрачун по 
м1. 
- Oбјекат А и Б 
 м1 23,76 

 

 

1.11  
ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 

 
 

 

1.12 КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
Напомена: Облагање каменом могу вршити само за то специјализована 
предузећа или погони. Сви радови морају бити изведени по мерама и  

цртежима из пројекта и пројекта ентеријера. Све мере извођач узима на 
лицу места пре почетка извођења радова. 

Пре почетка радова на облагању извођач је дужан да провери 
претходно изведене  грађевинске радове и упозори надзорног органа на 

евентуалне недостатке код подлоге. Подлогу је пре почетка радова 
потребно очистити и опрати, а армирано бетонске површине орапавити. 
Радове извести према техничким условима у складу са СРПС У.Ф7.010, 
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СРПС Б.Б3.200. 
Камен употребљен за ове радове допрема се на градилиште исечен у 

комаде према датим детаљима и димензијама. Камен мора да буде 
здрав, ситнозрн, без пукотина, уједначене боје и структуре. Врсту 
камена, боју, текстуру димензије и обраду површине плоча, начин 

полагања и уградње одредиће пројектант кроз позиције предрачуна. 
Извођач је дужан да понуди камен одговарајуће класе и димензија 

према СРПС Б.Б3.200, отпоран на хабање и ударе, атмосферске утицаје 
или хемикалије, као и начин облагања који одговара месту уградње. 

Радове извести чисто и прецизно, по детаљима, ивице оштре или 
правилно заобљене. Спојнице морају бити минималне, украјање плоча 

око зидова и стубова извршити у објекту. 
  
Сав камен је неопходно да буде заштићен против клизања и флека. 
Врста камена, завршна обрада и димензије морају да буду  одобрене од 
стране Пројектанта. 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места 
 

1.12-01 Кварц композитне плоче у тоалетима - подне 
Набавка и монтажа кварц композитних плоча у тоалетима, типа као 
''TECHNISTONE ELEGANCE DARK GREY'',  или еквивалентно серије 
доказано еквивалентне. Димензија 600/600мм, дебљина 10мм. Фуге 2мм, 
боје 112 Мапеи Гроут или еквивалентно.  
Плоче морају да буду од минимум 93% природног материјала. 
Карактеристике као мермер и гранит са побољшаним карактеристикама 
отпорности на флеке, хигијенско-антибактеријска својства и 
еластичност. Отпорне на огреботине, киселине и средства за чишћење.  
Класа реакције на пожар А2-s1 
Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. 
Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. 
Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по м2 облоге. 
подна керамика 
- приземље 

 

м2 52,05  

 

1.12-02 Кварц композитне плоче  - подне     
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Набавка и монтажа кварц композитних плоча у просторијама 
дефинисаним пројектом, типа као ''TECHNISTONE ELEGANCE DARK 
GREY'',  или еквивалентно серије доказано еквивалентне. Димензија 
600/600мм, дебљина 10мм. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или 
еквивалентно.  
Плоче морају да буду од минимум 93% природног материјала. 
Карактеристике као мермер и гранит са побољшаним карактеристикама 
отпорности на флеке, хигијенско-антибактеријска својства и 
еластичност. Отпорне на огреботине, киселине и средства за чишћење.  
Класа реакције на пожар А2-s1 
Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. 
Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. 
Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по м2 облоге. 

 
   

подна керамика ДАРК ГРЕЈ 
објекат 

 м2 134,09 

 
 

 подна керамика СВЕТЛА - КАЛАКАТА или КАРАРА 
објекат 

 м2 45,50 
 

 

 сокла 
Објекат Б 
 м1 182,54 

 
 

1.12-03 Кварц композитне плоче - зидне 
Набавка и монтажа кварц композитних плоча у тоалетима и 
просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''TECHNISTONE 
ELEGANCE DARK GREY'',  или еквивалентно серије доказано 
еквивалентне. Димензија 600/600мм, дебљина 10мм. Фуге 2мм, боје 112 
Мапеи Гроут или еквивалентно.  
Плоче морају да буду од минимум 93% природног материјала. 
Карактеристике као мермер и гранит са побољшаним карактеристикама 
отпорности на флеке, хигијенско-антибактеријска својства и 
еластичност. Отпорне на огреботине, киселине и средства за чишћење.  
Класа реакције на пожар А2-s1 
Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. 
Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. м2 300,35 
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Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по м2 облоге. 
зидна керамика 
- приземље 

 
1.12-04 Гранитне подне плоче у екстеријеру 

Набавка и монтажа гранитног камена дим.плоча према пројекту, д=2цм 
за облагање пода трема у Г и улазног платоа испред објекта А; на 
основу претходно одабраног узорка.  Обрада штоковано, доказане 
противклизности Р10. Камен мора бити отпоран на хемикалије, масти и 
друге загађиваче (заптићен премазом након уградње). Камен по избору 
пројектанта. 
Фуговање извести водоодбојном масом  Ultracolor Plus класе CG2. Сви 
спојеви изводе се попуњавањем еластичном масом у истом тону као и 
маса за фуговање. 
Плоче се постављају у слоју цементног малтера на трему преко 
термоизолације и на улазном платоу преко постојеће бетонске плоче 
пода. Позицију у потпуности извести по пројекту. Обрачун по м2 
комплет изведене позиције са евим потребним припремним радовима и 
материјалом до потпуне готовости у складу са описом и пројектом. 
(ивичњаци, фазонски комади, замена поклопаца шахти и друго што није 
обухваћено посебном позицијом). 
Облагање подова 

   

 

 Приступни плато м2 85,60   
 рампа м2 25,80   
 Облагање степеништа      
 Приступна степеништа рш 45цм м1 22,80   

1.12 КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
    

1.13 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ и ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ 
Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из 
пројекта и пројекта ентеријера. Све мере извођач узима на лицу места 
пре почетка извођења радова. Пре приступања радовима извођач је 
дужан да прегледа подлогу и упозори надзорног органа на евентуалне 
недостатке. Старе премазе неподесне за подлогу треба скинути прањем, 
стругањем или сл. Сви материјали се наносе на суву, чврсту и чисту 
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површину. Пре уградње потребно је одстранити све слабо везане делове 
старих наноса боје и глет масе а нарочито масна запрљања. 
Молерско фарбарски радови се врше ручно или машински, 
премазивањем или прскањем и врши се више пута. Добијени тон мора 
да буде чист, апсолутно уједначен, да добро покрива подлогу и да буде 
без трагова четке или ваљка. Сви завршеци обојених површина морају 
да буду правилни, боја не сме да се љушти, љуска или отире. Уколико 
пројектант то тражи, извођач  је дужан да изведе узорак минималне 
површине 0,30м. 
При раду са дисперзивним бојама се забрањује рад на температури 
нижој од +8 С, као и бојење  површина које су директно изложене јаким 
сунчевим зрацима током летњих месеци, ако није другачије написано у 
техничком листу произвођача боја. 
Сви материјали се наносе према упутству произвођача. 
Припрема подлога према упутству произвођача на амбалажи. Подлоге се 
наносе одговарајућим алатом. Време сушења за следећу фазу рада је 6 
сати. 
Припрема глет масе према упутству произвођача на амбалажи. Глет 
масе се наносе одговарајућом нерђајућом челичном глетерицом. Време 
сушења за следећу фазу рада је за нанос од 1мм-1дан. 
Припрема боја према упутству произвођача на амбалажи. Сушење 
између наноса боје  је 6 сати. 
Обрачун ће бити дат сваком појединачном позицијом. Ценом сваке 
позиције обрачуната је и радна скела или платформа потребна за 
ивршење сваке појединачне позиције. Скела се неће посебно 
наплаћивати. 

 Зидови      
1.13-01 Бојење зидова пуном дисперзијом  

Набавка материјала, глетовање и бојење дисперзијом, постојећих и 
нових зидова од готовог пода до плафона. Боја типа као ''ЈУПОЛ голд'' 
или еквивалентно .  Глет маса типа ''Нивелин'' или еквивалентно. У 
оквиру позиције пре глетовања обрачунати и наношење подлоге типа 
''Акрил емулзија''или еквивалентно.  Бојити бојом 3 слоја, да би се на 
свим површинама обезбедила уједначена боја. Боја и тон по избору 
пројектанта (бело до коте надпрозорника и сиво у зони надпрозорника 
према детаљу у пројекту ентеријера) из стандардне палете произвођача. 
Премаз мора бити нетоксичан. Стругање постојеће боје урачунато у м2 1.870,91 
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цену. Обрачун по м2 према опису. 
Објекат  
- приземље 

 
 Плафони      

1.13-02 Бојење плафона пуном дисперзијом (нови гипс-картон плафони 
и малтерисани плафони) 
Набавка материјала и бојење дисперзивном бојом са глетовањем 
спуштених плафона и вертикалних  фризова од гипс картонских плоча и 
ревизионих отвора у свим просторијама, осим у купатилу. Боја типа као 
''ЈУПОЛ голд'' или еквивалентно . Глет маса типа као ''Нивелин'' или 
еквивалентно.  Пре глетовања извршити припрему подлоге премазом 
типа ''акрилна емулзија'' или еквивалентно. Бојити у 3 слоја, да би се на 
свим површинама обезбедила уједначена боја. Премаз мора бити перив, 
нетоксичан. РАЛ 9010. Обрачун је по м2 према опису. 
Објекат  
- приземље м2 1.177,02 

 

 

 Каскаде у спуштеним плафонима, РШ  до 50цм  
Објекат  
- приземље 

 м' 450,80 

 
 

1.13-03 Бојење плафона пуном дисперзијом  (санитарни чворови) 
Набавка материјала и бојење полудисперзивном бојом са глетовањем 
спуштених плафона и ниша од влагоотпорних гипс картонских плоча и 
ревизионих отвора, РАЛ 9010. Боја типа 'Caparol-oikos ultra saten''. 
(унутрашња боја отпорна на плесни, добро паропропусна). Глет маса 
типа као ''Нивелин'' или еквивалентно.  Пре глетовања извршити 
припрему подлоге премазом типа ''акрилна емулзија'' или еквивалентно. 
Бојити у 3 слоја, да би се на свим површинама обезбедила уједначена 
боја. Радити према пројекту ентеријера. Обрачун је по м2, према опису. 
Објекат  
- приземље м2 383,88 

 

 

 Фасада     
1.13-04 Бојење контактне фасаде 

Набавка материјала, транспорт и бојење фасадних површина контактне 
фасаде у тону према пројекту микроармираном силикатном бојом као 
"ЈУБ REVITALCOLOR silicone" или еквивалентно. м2 561,21 
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REVITALCOLOR silicone је еколошка микроармирана фасадна боја на бази 
силиконских везива и специјалних 
додатака који успоравају развој плесни и алги. 
Боја је погодна за бојење чврстих, грубљих омалтерисаних фасадних 
површина и за бојење фасадних површина на којима су видљиве микро 
пукотине; 
ефикасно успорава развој плесни и алги; 
прекрива микро пукотине (до 0,3 мм); 
одлична паропропусност, 
висока водоодбојност током дужег временског периода; 
отпорна на атмосферска оптерећења; 
водоодбојност током дужег временског периода. 
Сокла објекта 
Објекат  
- приземље 

 
1.13 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ и ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 

   

1.14 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места 
Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из 
пројекта и пројекту ентеријера. Све мере извођач узима на лицу места 
пре почетка извођења радова. 
Пре постављања завршног слоја пода обавезно проверити да ли је под 
раван, без улегнућа или грбина, има ли оштећења у виду рупа и сл. 
Завршни слој постављати према упутствима и стандардима уз прецизну 
и стручну израду. 

   

 

 Припремни радови      
1.14-01 Чишћење подлоге 

Чишћење после завршетка радова, а непосредно пре почетка извођења 
подлога за завршне подове.Очистити од прашине, уља , воска и боја и 
сл., тако да наношење изравнавајућих слојева са прајмером прионе за 
постојећу подлогу. 
Објекат  м2 607,02 
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- приземље 
1.14-02 Припрема подлоге 

Припрема целокупне бетонске и подлоге од тераца машинским 
сачмарењем, фреањем и брушењем. Припрема се изводи због 
одстрањивања повшински слабих делова са комплет чишћењем и 
усисавањем, а све због потребне прионивости подне облоге за подлогу. 
(прионивост мин. 1.5 N/mm2). Обрачун по м2 изведене позиције. 
Објекат  
- приземље м2 607,02 

 

 

1.14-03 Санирање подлоге 
Уколико се после брушења у подлози појаве пукотине, исте санирати 
шлицовањем (пукотина се отвара у дубини од 3-4 цм и на сваких 20 цм 
се праве попречни шлицеви дубине 3-4 цм и дужине 20 цм), армирањем 
и запуњавањем,  ЕПОРИП-ом (епоксидни лепак за конструкцијско 
везивање).  
- Евентуалне замашћене површине уклонити и рупе попунити 
брзовезујућим санционим малтером типа ПЛАНИТОП или МАПЕГРОУТ, 
где као С/Н везу са постојећом подлогом користимо ЕПОРИП. 
- У случају велике порозности кошуљице, исту третирати епоксидним 
прајмером ПРИМЕР МФ, који уједно има и улогу парне бране. Прајмер 
(који је мале вискозности те као такав дубоко пенетрира у подлогу и 
додатно је учвршћује) нанети у две или три руке (у зависности од 
упојности подлоге) где на завршни нанос бацити пун посип кварцног 
песка гранулације 0,5 мм. 
Објекат  
- приземље м2 607,02 

 

 

 Завршни радови      
1.14-04 Дрвени под 

Набавка транспорт и израда дрвене подне облоге паркета - храст екстра 
класе, д=22мм, на лепку преко претходно израђених слојева пода. 
Паркет хобловати, штуковати и лакирати ПУ лаком у 2 слоја - мат. У 
цену урачунати израду паркет сокле х=7цм+винер лајсна. Обрачун по 
м2 готовог пода према опису. 
- приземље м2 65,05 

 

 

1.14-05 Антистатик под 
Набавка и монтажа антистатик епокси пода. Радити као епоксидни 
подни систем ''РИНОЛ  QЦФ АСТ" или еквивалентно: м2 7,45 
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Припрема целокупне подлоге машинским сачмарењем, фрезањем и 
брушењем. Припрема се изводи због  одстрањивања површински  
слабих делова са комплет чишћењем и усисавањем, а све због потребне 
прионљивости епоксидног система за подлогу. (прионљивост мин. 1,5 
Н/мм2). 
Израда  индустријског пода тип-а  “РИНОЛ QЦР АСТ" вишеслојни под 
сачињен од регулационог слоја, повезаности са земљом уз помоћ 
бакарних трака на сваких 50 м2 (RE/RG<10E6 Ohm) које повезује 
стручно лице, проводни слој RINOL PRIMER CONDUCT, проводни базни 
слој посут CHARGE  QCR AST, транспарентни завршни слој. 
Дебљина подног система  4мм. 
Избор боје пода: по избору из палете боја произвођача, сива 
Израда холкер-сокла радијуса цца. 3-5цм, висине цца: 30цм, монолитно 
са подном облогом и у истој боји. 
Обрачун по м2 изведене позиције, комплет, са холкерима. 
Објекат  
- приземље 

1.14-06 Полиуретански под  
Израда полиуретанског индустријског пода типа "RINOL ALLROUDER PU" 
или еквивалентно. Предметни под садржи полиуретанску смолу без 
растврача, сопствени учвршћивач и природни кварцни песак различите 
гранулације. 
Припрема подлоге: подлога мора бити у потпуности без пукотина, 
прљавштине и остале запрљаности, обрађена техником сачмарења, 
фрезања и брушења да се отклоне све прљавштине и да се осигура 
оптимална повезаност и приоњивост подног система (мин. 1,5 Н/мм2). 
Струкутура пода: RINOL ALLROUNDER PU садржи епокси смолу без 
растварача, сопствени учвршћивач, обојени и природни кварцни песак 
различите гранулације. Структура пода: Вишеслојни подни систем 
сачињен од прајмера, обојеног базног слоја по којем је распоређен 
кварцни песак одређене гранулације и завршног заштитног епоксидног 
слоја у боји. Подни систем је прос. деб. цца. д=1,5-2мм. Боја: По избору 
из стандардне палете боја (сива). 
Нега изведеног пода и време сушења: На температури од око 20°С 
може се ходати по поду након 24х. Након 48х под ће се толерисати лаки 
механички саобраћај. ПОсле 7 дана систем је практично достигао своју 
финалну механичку отпорност и сопствену хемијску стабилност. Током 
овог ериода ни вода ни хемикалије не смеју да дођу у додир са подом. м2 383,59 
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Ако се то догоди може доћи до појаве белих или обојених линија на 
површини. 
Боја: по избору пројектанта рал према пројекту: 
- приземље 

1.14-07 Тротоар око објекта 
Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча типа"ЛИНЕА“ 
мултиформат, димензије и број комада по једном модулу: 
63,0x11,5x8,0цм ком 2, 54,0x11,5x8,0цм ком 3, 42,0x11,5џ8,0цм ком 1, 
21,0x11,5x8,0цм ком1, 48,0x16,5x8,0цм ком 2, 39,0x16,5x8,0цм ком 2, 
30,0x16,5x8,0цм ком 2. Плоче слагати по модулу и шеми из пројекта. 
Плоче су двослојне вибро-пресоване, тип завршне обраде: гранит прана 
– антрацит, произвођач Архибет или слично. Завршни слој се третира 
средством за смањење хидроскопности. Производ мора да одговара 
захтевима стандарда СРПС ЕН1338/1339. Плоче полагати на слоју речног 
или каменог агрегата дебљине 3-5цм. Након полагања поплочану 
површину је потребно изравнати виброплочом са заштитном гумом, а 
фуге испунити кварцним песком до врха. 
Обрачун по м2 поплочане површине Пре израде бехатон тротоара 
потребно избетонирати плочу од набијеног бетона д=10цм као подлоге 
за тротоар што је такођу урачунато у ову позицију. све комплет са 
тампоном шљунка д=10цм. 
Урачунати и постављање ивичњака и фазонских комада на контакту са 
другачијом обрадом партера и травнатих површина. 
Обрачун по м2 тротоара са свим потребним слојевима рпема опису. 
Тротоари око објекта 

м2 

310,85 

 

 

1.14 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 
   

1.15 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 
Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из 
пројекта и пројекту ентеријера. Све мере извођач узима на лицу места 
пре почетка извођења радова. 
НАПОМЕНА:  За стабилност плафона одговара извођач ! 
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна 
ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај плафона АЛ лајснама; 
носаче за туш плафонске батерије;   израду ревизионих (стандардних и 
противпожарних) плафонских отвора са прекривним затватачким 
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системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант плоче 
(димензије, положај и број ревизионих отвора у свему према главном 
пројекту инсталација); просецања за отворе као  и бандажирање и 
глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. 
У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - 
подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, 
учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре 
бојења...Дисперзивни премаз типа као Кнауф Тиефенгрунд или 
еквивалентно . Ценом сваке позиције обрачуната је и радна скела или 
платформа потребна за ивршење сваке појединачне позиције. Скела се 
неће посебно наплаћивати. 

1.15-01 Mонолитни ГК спуштени плафон 
Набавка и монтажа  спуштених плафона од  монолитних гипскартонских 
плоча, дебљина  плоча износи 1,25цм. Плоче се причвршћују 
допуштеним вијцима на потконструкцију од УД и ЦД профила дебљине 
0,6мм. Подконструкција се састоји од носећих и монтажних профила ЦД 
60/27x0.6мм. Примарни ЦД 60x27x0,6 мм профили на сваких 90цм, 
секундарни ЦД 60x27x0,6мм у ортогоналном правцу на сваких 40-50цм. 
Спој плафона са зидом извести са упуштеном спојницом - "фуга са 
сенком". Ивицу спојнице обрадити-ојачати с алуминијумском ивичном 
лајсном 25x13мм.  Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. 
 Радити у свему по пројекту и упутству произвођача. 
Позиција обухвата: - бандажирање спојева  гипскартонских плоча и 
припрему за молерско-фарбарске радове - формирање свих отвора за 
расвету, вентилацију и др. Плафон спустити на висину према пројекту, 
мерено од међуспратне конструкције. Уградне светиљке и вентилациона 
опрема морају бити качени посебно. У свему осталом важе одредбе 
општих услова. 
Јединачном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за 
монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно 
плаћати. У цену укалкулисати као и додатна ојачања за качење разних 
елемената у складу са пројектом. Извести у свему према прописима за 
ову врсту радова.  
Обрачун по м2, све комплетно са потребном радном скелом. 
монолитни ГК спуштени плафон  
ПРИЗЕМЉЕ 
- плафон  м2 313,28 
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1.15-02 монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон 
Набавка и монтажа  спуштених плафона од  монолитних влагоотпорних 
гипскартонских плоча, дебљина  плоча износи 1,25цм. Плоче се 
причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од УД и ЦД 
профила дебљине 0,6мм. Подконструкција се састоји од носећих и 
монтажних профила ЦД 60/27x0.6мм. Примарни ЦД 60x27x0,6 мм 
профили на сваких 90цм, секундарни ЦД 60x27x0,6мм у ортогоналном 
правцу на сваких 40-50цм. Спој плафона са зидом извести са упуштеном 
спојницом - "фуга са сенком". Ивицу спојнице обрадити-ојачати с 
алуминијумском ивичном лајсном 25x13мм.  Обрада спојева ГК плоча у 
квалитету Q2. 
 Радити у свему по пројекту и упутству произвођача. 
Позиција обухвата: 
 - бандажирање спојева  гипскартонских плоча и припрему за молерско-
фарбарске радове 
 - формирање свих отвора за расвету, вентилацију и др. Плафон 
спустити на висину према пројекту, мерено од међуспратне 
конструкције. Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити 
качени посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова. 
Јединачном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за 
монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно 
плаћати. У цену укалкулисати као и додатна ојачања за качење разних 
елемената у складу са пројектом. Извести у свему према прописима за 
ову врсту радова.  
Обрачун по м2, све комплетно са потребном радном скелом. 
монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон 
ПРИЗЕМЉЕ 
- плафон  м2 68,90 

 

 

1.15-03 Каскаде у спуштеним плафонима 
Набавка, израда и монтажа каскада од гипс-картонских плоча д = 
12.5мм рачунске ширине до 50 цм. Плоче се причвршћују допуштеним 
вијцима на потконструкцију од УД и ЦД профила дебљине 0,6мм. 
Подконструкција се састоји од носећих и монтажних профила ЦД 
60/27мм. Спој плафона са зидом извести са упуштеном спојницом - 
"фуга са сенком". Ивицу спојнице обрадити-ојачати с алуминијумском 
ивичном лајсном 25x13мм.  Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. 
Радити у свему по пројекту и упутству произвођача. 
Плоче се монтирају и украјају према пројекту ентеријера. У цену м' 450,80 
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укалкулисати формирање фризова, денивелација и осталих 
ентеријерских елемената. 
Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона што се 
неће посебно плаћати. 
Обрачун по м' комплет изведене позиције по опису, са подконструкцијом 
и са потребном радном скелом. 
Каскаде у спуштеним плафонима 
Објекат  
- приземље 

1.15-04 Kaсетирани плафон, префабриковани 
Испорука и монтажа минералног спуштеног плафона Armstrong 
Perla OP 0.95 Microlook 90, димензија 1200x600x15mm. Реакција 
на пожар А2-s1, d0. Коефицијент апсорпције звука плафонских 
плоча треба да буде најмање αw=0,95, класа апсорпције А. 
Потребна влагоотпорнист је 95% RH. Плафон треба да задовољава 
класу чистоће ISO 5 према ISO 14644-1. Плафонске плоче треба да 
карактерише ниска емисија VOC супстанци (класа A+) и Cradle to 
Cradle бронзани сертификат. Панели се постављају на оригиналну 
носећу потконструкцију Armstrong Prelude 15XL, беле 
боје.Плафонски систем треба да подлеже 30-годишњој 
произвођачкој гаранцији. На местима уградних LED расветних 
панела користити плоче димензија 600x600x15mm. 
Kaсетирани плафон, префабриковани  
ПРИЗЕМЉЕ 
- плафон м2 225,60 

 

 

1.15 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО: 
   

1.16 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
     

1.16-01 Контактна фасада 
Набавка материјала, транспорт и израда контактне фасаде преко 
перетходно постављених плоча термоизолације што је посебно 
обрачунато. 
1. фазом дефинисано наношење висококвалитетног цементног лепка са 
мрежицом преко термоизолације (тврде плоче минералне вуне посебно 
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обрачунате). У свеж слој лепка поставити стаклену мрежицу 160г/м2 као 
ојачање. 
Радити у свему према упутству произвођача. У цену урачунати и 
постављане угаоних мрежица са ојачањем ради правилног дефинисања 
отвора. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. 
2 фазом дефинисана обрада фасаде силикатно фасадним малтером 
преко висококвалитетног лепка са мрежицом д=0,5 цм. 
Радити у свему према упутству произвођача. Фасадне површине пре 
наношења малтера третирати одговарајућим прајмером за адхезију 
фасадних малтера. 
Фасадни силикатни малтер мора бити класе горивости А2 с1 д1 (уз 
достављање одговарајућих сертификата о испитивању реакција на 
пожар). 
Ценом обухватити: лепак, мрежице, прајмер, фасадни малтер и прајмер. 
Обрачун по  м2, комплет према опису.  
Сокла објекта 

 - приземље 
 м2 561,21   

 - плафон трема 
 м2 95,80   

 укупно: м2 657,01   
1.16-02 Облога аквапанелом  

Облога с челичном потконструкцијом од поцинкованих  ЦW50 профила 
учвршћени АКВАПАНЕЛ, према детаљу из пројекта. 
Обрада спојева у свему према упутству произвођача система. Качење 
поцинковане подконструкције на челичну подконструкцију обрачунату 
посебном позицијом браварских радова. 
- приземље плафон трема м2 76,54 

 

 

1.16-03 Фасадна скела 
Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа по завршеном послу фасдне 
рамовске скеле. 
Скела од префабрикованих челичних рамова, са подницама од 
алуминијумских талпи. Скела мора имати рукохват - ограду, ногохват у 
свему према проејкту скеле што је обавеза извођача.  
Скела мора имати атест, као и потврду о испитаном уземљењу за време 
извођења радова. Скела мора бити уземљена на  начин прописан м2 790,00 
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елаборатом заштите на раду. Обрачун по м2 скеле. 
Скела не сме бити одобрена за коришћење без сагласности надзорног 
органа и коментара пројектанта констуркције на пројекат скеле. 

1.16 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 
   

1.17 РАЗНИ РАДОВИ 
     

1.17-01 Набавка и постављање бусена са травом 
Са постојећих површина скинути стерилну земљу у слоју дебљине 5цм. 
Довести, разастрети и уваљати хумусне земље у слоју дебљине 5цм. 
Поставити бусен са травом, озваљати га и причврстити. Фуге између 
блокова бусена попунити земљом са мало травнатог семена. Траву 
редовно заливати и први пут ручно косити. Обрачун по м2. 
травнате површине испред и око објекта 

 м2 380,00 

 

 

1.17-02 Завршно чишћење   
Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и 
браварије, стакала и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун по 
м2  нето површине. 

 м2 750,00 

 

 

1.17-03 Ознаке заједничких просторија 
Набавити и монтирати на вратима заједничких просторија натписе са 
наменом у свему према детаљима и упутству пројектанта. Ознаке облика 
и димензија према детаљу, причврстити за врата. Обрачун по комаду 
комплет монтираних ознака. ком 25,00 

 

 

1.17-04 Кућни број 
Набавити и монтирати на фасади кућне бројеве - пиктограми за 
обележавање објекта, облика и димензија у свему према детаљима и 
упутству пројектанта ентеријера. Кућне бројеве причвстити шрафовима 
од нерђајућег челика са поклопним капама и типловима. Обрачун по 
комаду комплет монтираног кућног броја. ком 1,00 

 

 

1.17-05 Натпис са називом улице 
Набавити и монтирати на фасади натписе са називом улице облика и 
димензија у свему према детаљима и упутству локалног комуналног 
предузећа. Натписе причвстити шрафовима од нерђајућег челика са 
поклопним капама и типловима. Обрачун по комаду комплет монтираног 
назива улице. ком 1,00 
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1.17-06 Отирач за ноге 
Набавка, транспорт и уградња уградног отирача за ноге на улазним 
вратима објекта Б у ветробрану. 
Алуминијумски отирачи за ноге испуна Отирач у комбинацији гума-
текстил са АЛУ рамом. Уградни отирачи за ноге – дубина 22-24мм м2 5,50 

 

 

1.17-07 Садња листопадних садница 
На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 0,50 
м. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити 
мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. 
Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном 
мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 
кг по садници. Након обављене садње саднице оцанковати и добро 
залити. Обрачун по комаду 

ком 7,00 
  

 

1.17-08 Кровни сливнници 
Набавка, транспорт и уградња кровног сливника, двоетажног, пречника 
према пројекту водовода и канализације. Сливник са два шешира за 
прихват хидроизолације, у зони парне бране и завршне кровне 
мембране. Све комплет са заштитним мрежицом за лишће. Обрачун по 
комаду. 
 

ком 5,00 
  

 

1.17-09 Табла са натписом финансијера 
Набавка, транспорт и уградња табле обавештења са подацима и грбом 
финансијера и пројектанта. Табла је димензија 30x42cm у свему према 
договору са пројектантом. Материјал - бронза. 
 

ком 1,00 
  

 

1.17 РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО 
     

      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ 

РАДОВА 
 

   
 

1.1 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ     
1.2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
1.3 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ     
1.4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
1.5 ЗИДАРСКИ РАДОВИ      
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1.6 МОНТАЖНЕ ПРЕГРАДЕ и ОБЛОГЕ     
1.7 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
1.8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ     
1.9 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
1.10 АЛУМИНАРИЈА     
1.11 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
1.12 КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ     
1.13 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ и ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ     
1.14 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     
1.15 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ     
1.16 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     
1.17 РАЗНИ РАДОВИ     

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА 
                                                                                                    УКУПНО:   

      
2 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА     
 НАПОМЕНА: Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив 

произвођача, повремено специфицирани у тексту предмера радова или 
на цртежима су искључиво индикативни, служе као референца и да 

укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су 
захтевани пројектом. Понуђачи радова су слободни да понуде 

материјале, опрему или уређаје других реномираних произвођача, 
сличних или бољих техничких карактеристика него што су материјали, 

опрема или уређаји специфицирани овим предмером радова, сто ће бити 
предмет одобрења од стране овлашћеног Инжењера (Надзорног органа). 

   

 

2.1 ВОДОВОД     
2.1.1 СПОЉНИ ВОДОВОД     

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
2.1.1-

01 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА 
Пре извођења пројектованих радова на изградњи инсталација водовода 
за објекат извршити обележавање снимање трасе доводног цевовода за 
санитарну воду од објекта до водомерног шахта, у свему према 
подацима из пројекта. 

м' 164,00 
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Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 
Водовод 

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
2.1.1-

02 
КОМБИНОВАНИ ИСКОП РОВА 
Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) рова у земљишту II и 
III категорије за полагање водоводних цеви за хидрантски и санитарни  
цевовод, као и за водомерно окно и окно за постројење за повишење 
притиска, у свему према ситуацији и подужном профилу датом у 
пројекту. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног 
материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова 
дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање 
одговарајућом подградом.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м3 

 

   

 

 - машински ископ 80% м3 195,00   
 - ручни ископ      20% м3 39,00   

2.1.1-
03 

ЦРПЉЕЊЕ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 
Црпљење евентуалне атмосферске воде, уколико буде падавина. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по часу. 

паушално 1 

 

 

2.1.1-
04 

ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА 
Фино планирање дна рова за цевовод, а пре полагања водоводних цеви, 
у свему према котама и падовима датим у пројекту, са  тачношћу од +/-2 
цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из 
ископа. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м² 

м2 132,00 

 

 

2.1.1-
05 

НАСИПАЊЕ ПЕСКА 
Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у ров за постељицу 
водоводних цеви, у слоју од 10 цм испод цеви. Насипање песка око и 
изнад цеви се врши до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити у 

м3 40,00 
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слојевима дебљине до 10 цм, са подбијањем око цеви и набијањем до 
природне збијености. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по m³ 

2.1.1-
06 

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ 
Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова за цеви 
шљунком од коте насипа песка до коте збијене постељице испод 
прилаза и поплочања дворишта. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м³ 

 

м3 118,00 

 

 

2.1.1-
07 

ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА 
Транспорт вишка материјала из ископа у самониклом стању на депонију 
коју одреди Служба надзора. Обрачунска транспортна даљина до 5 км. 
Мерење материјала се врши у возилу. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени утовар, транспорт, истовар и 
разастирање истовареног материјала на депонији, као и сви припремни 
и претходни радови, радна снага и материјал. 
Обрачун по м³ 

 

м3 195,00 

 

 

 РАЗБИЈАЊЕ ПОПЛОЧАЊА ДВОРИШТА СА ОПРАВКОМ 
За постављање санитарне и хидрантске мреже разбити постојеће 
поплочање а после полагања цевовода  цеви  затрпати и све довести у 
првобитно стање. Плаћа се све завршено по м² 
Обрачун по м² 

м2 180,00 

 

 

 БЕТОНСКИ РАДОВИ 
     

2.1.1-
08 

БЕТОНИРАЊЕ   
Извршити бетонирање водомерног шахта и шахта за постројење за 
повишење притиска, димензија задатих у пројекту, бетоном МБ-20, у 
двострукој оплати. Све унутрашње површине омалтерисати цементним 
малтером 1:3. Изнад водомерног шахта предвидети отвор са поклопцем 
због контроле у току експлоатације.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  

m3 10,00  
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Обрачун по м³ 
 

 МОНТЕРСКИ РАДОВИ 
     

2.1.1-
09 

ПЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ 
Набавка, транспот и уградња једнослојне компактне ПЕ100РЦ цеви 
отпорне на стварање пукотина, произведено од примарне сировине 
сертификоване од независне институције у сагласности са ISO 9001, 
PN10 (SDR 17) i PN16 (SDR 11). Спајање свим препорученим начинима 
спајања. Цеви су у складу са директивом PW405/1 из априла 2010. нa 
OVGW/GRIS или PAS1075 и презентован тест протокола испитивања од 
стране независне акредитоване лабараторије према стандарду SRPS EN 
12201. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

 

   

 

 PEHD ID 110 мм, СДР17 (С-4), ПН10  (Ø100) м' 150,00   
 PEHD ID 75 мм, СДР17 (С-4), ПН10  (Ø65) м' 25,00   
 PEHD ID 50 мм, СДР17 (С-4), ПН10  (Ø40) м' 164,00   

2.1.1-
10 

Т КОМАД 
Извршити набавку и монтажу ПЕ Т комада - спојеви на заваривање - на 
водоводној мрежи. После монтаже, а пре испитивања на вододрживост, 
оформити бетонски анкер блок. Радни притисак 10 бара. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по монтираном ком 
Ø110/110 

 

ком 1 

 

 

2.1.1-
11 

ВЕНТИЛИ ЗА ПЕ ЦЕВИ 
Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са 
точкићем за затварање код водомера и на другим означеним местима. 
Вентил мора одговарати домаћем стандарду. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по монтираном ком 

ком 2 
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Ø80 
 

2.1.1-
12 

ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
Набавка, транспорт и монтажа ЛГ фазонских комада ПН10, за уградњу 
на спојевима водоводних арматура и ПЕХД водоводних цеви. Фазонски 
комади морају бити са спољне и унутрашње стране фабрички заштићени 
од корозије епокси премазом. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по кг 

 

кг 99,00 

 

 

2.1.1-
13 

МСД ВОДОМЕР ДН80 мм 
Набавка, транспорт и монтажа импулсног, вишемлазног ВОЛТМАН 
водомера ДН80 мм са вертикалном турбином, тип као ИТРОН МСД или 
сл, метролошке класе Б, ПН16, са екстра сувим ЕЕЦ бројчаником и 
ЦИБЛЕ РФ електроником (М-бус протокол) за даљинско очитавање 
потрошње преко БМС-а објекта, за монтажу у мерној групи за санитарну 
воду. У комплету са водомером се испоручују иследеће арматуре 
пречника ДН80: 
 

   

 

  - улазна деоница                              L = 250 mm       
  - узводни усмеривач млаза             L = 310 mm       
  - низводни усмеривача млаза         L = 240 mm      
  -излазна деоница                              L = 250 mm      
 Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 

радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по монтираном ком 
Ø80 mm, PN16 

 

kom 1 

 

 

2.1.1-
14 

МСД ВОДОМЕР ДН25 мм 
Набавка, транспорт и монтажа импулсног, вишемлазног ВОЛТМАН 
водомера ДН25 мм са вертикалном турбином, тип као ИТРОН МСД или 
сл, метролошке класе Б, ПН16, са екстра сувим ЕЕЦ бројчаником и 
ЦИБЛЕ РФ електроником (М-бус протокол) за даљинско очитавање 
потрошње преко БМС-а објекта, за монтажу у мерној групи за санитарну 
воду. У комплету са водомером се испоручују иследеће арматуре 
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пречника ДН25: 
  - пресечни вентил                           1     
  - улазна деоница                         L = 100 мм       
  - узводни усмеривач млаза           L = 150 мм       
  - низводни усмеривач млаза         L =  75 мм      
  - излазна деоница                       L = 100 мм      
  - пресечни вентил са испустом           1                   
 Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 

радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 
ДН25, ПН16 

ком 1 

 
 

2.1.1-
15 

ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ 
Набавка, транспорт и монтажа  косих хватача нечистоће са прохромским 
ситом, са спојем на навој, НП16, за монтажу у водомерном шахту, испред 
водомера за ПП и санитарну воду.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по монтираном ком 

   

 

 Ø80, PN10, L=230 mm ком 1   
 Ø25, PN10, L=160 mm ком 1   

2.1.1-
16 

ЛГ ПОКЛОПАЦ Б125 
Набавка, транспорт и уградња ЛГ поклопаца светлог отвора Ø605 мм 
висине х = 110 мм, за класу саобраћајног оптерећења Б125 (125 кН) 
према СРПС ЕН124, без отвора за вентилацију, са кружним рамом Ø780 
мм, са PEWEPREN гуменим амортизационим улошком, тип као АСО 
Цитyтоп,  рам Фикц, за монтажу на горњу плочу водомерног окна  и окна 
за постројење за повишенје притиска.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

ком 2 

 

 

2.1.1-
17 

ПЕЊАЛИЦЕ ДИН 1212 
Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица ДИН1212 за уградњу у 
водомерни шахти шахт постројења за повишење притиска. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  

ком 30 
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Обрачун по ком 
2.1.1-

18 
НАДЗЕМНИ ПП ХИДРАНТИ 
Набавка, транспорт и монтажа надземних ПП  хидраната ДН80 мм НП10, 
висине 1900 мм, за уградњу на противожарној мрежи.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

ком 2 

 

 

2.1.1-
19 

ОРМАНИ ЗА НАДЗЕМНЕ ХИДРАНТЕ 
Набавка, транспорт и монтажа ормана димензија 1080 х 1080 х 144 мм, 
на ножицама, за смештај опреме надземних противпожарних хидраната. 
Орман је заштићен од корозије помоћу двоструког премаза 
антикорозивним “прајмером” и завршно је обојен црвеном бојом са 
ознаком “Х”, беле боје на вратима.                                                   
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

ком 

2  

 

2.1.1-
20 

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВИШЕЊЕ ПРИТИСКА 
Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у погон компактног постројења 
за повишење притиска на ПП хидрантској мрежи, типа Wilo Еconomy CO-
2 MHI 1604/WB-ER. Одабрано постројење има следеће радне 
карактеристике: 
Q = 5.00 l/s       H = 30.00 m 
Постројење има две хоризонталне пумпе високог притиска са трофазним 
моторима снаге П = 3.90 кWB, са блокадом повратног тока на 
појединачним потисним водовима. Пречник усисног и потисног 
колектора и ДН65, ПН10. Постројење се испручује комплет са 
управљачким орманом са аутоматиком за контролно укључење једном 
на 24 сата и за даљинску сигнализацију квара. Заштита од рада на суво 
преко реостата на усисном воду (пмин = 0.30 бара). 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Wilo Еconomy CO-2 MHI 1604/WB-ER 
Обрачун по ком                                                

ком 1 

 

 

2.1.1-
21 

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВИШЕЊЕ ПРИТИСКА 
Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у погон компактног постројења 
за повишење притиска на  санитарној мрежи, типа Wilo Еconomy CO-2 
MHI 802N/WB-ER, производње Wilo, Немачка, за уградњу у шахту испред 

ком 1 
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објекта. Одабрано постројење има следеће радне карактеристике: 
Q = 3.00 l/s       H = 15.90 m 
Постројење има две хоризонталне пумпе високог притиска са трофазним 
моторима снаге П = 0.75 кW, са блокадом повратног тока на 
појединачним потисним водовима. Пречник усисног и потисног 
колектора и ДН40, ПН10. Постројење се испручује комплет са 
управљачким орманом са аутоматиком за контролно укључење једном 
на 24 сата и за даљинску сигнализацију квара. Заштита од рада на суво 
преко реостата на усисном воду (пмин = 0.30 бара). 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Wilo CO-2 MHI 802N/WB-ER, 
Обрачун по ком                                                

 ОСТАЛИ РАДОВИ     
2.1.1-

22 
ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ 
Хидрауличко испитивање монтиране спољне санитарне и противпожане  
мреже на пробни притисак, у свему према упутствима надлежне ЈКП и 
техничким условима произвођача цеви, а уз обавезно присуство 
Надзорног лица. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

м' 

338,00  

 

2.1.1-
23 

ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
Испирање и дезинфекција монтиране спољне санитарне и ПП 
хидрантске мреже у свему према техничким прописима за ову врсту 
радова, у трајању од мин. 3 сата, а уз обавезно присуство Надзорног 
лица. Хлорни раствор мора имати мин. 30 г активног хлора на 1 м³ воде. 
По завршеној дезинфекције инсталацију испрати све док се из воде не 
изгуби мирис хлора.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

м' 

338,00  

 

2.1.1-
24 

БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ  
Бактериолошко испитивање узорака воде. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага .  
Обрачун по узорку 

пауш 1 
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2.1.1-
25 

СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР 
Геодетско снимање изведеног стања спољне  водоводне мреже на 
парцели  за потребе техничке документације подземних водова и 
објеката. Снимак мора бити урађен од стране овлаштеног правног лица, 
а на основу истог Извођач радова прибавља одговарајућу потврду и 
копију плана снимљене мреже.    
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 

м' 

338,00  

 

2.1.1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉНОГ ВОДОВОДА     
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
 БЕТОНСКИ РАДОВИ     
 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     
 ОСТАЛИ РАДОВИ     
 СПОЉНИ ВОДОВОД УКУПНО:     
      

2.1.2 УНУТРАШЊИ ВОДОВОД     
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

2.1.2-
01 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 

МОНТЕРСКИ РАДОВИ 

м' 241,00 

 

 

2.1.2-
02 

ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ 
Испорука фиберглас водоводних цеви од ПП-Р-КО (полипропилен-
рандом-кополимера са унутрашњим слојем од стаклених влакана), 
класификованих као ТИП 3 према EN ISO15874-2 и DIN8078, које 
испуњавају санитарне услове за апликацију у системима дистрибуције 
пијаће воде, за макс радни притисак од  20 бара и макс. радну 
температуру од 95°Ц. Спајање предвиђено полифузионим варењем на 
температури 260°Ц. Монтажу вршити за зидове и таваницу кукама, 
узенгијама и обујмицама са гуменом подлошком. Фиксирање вршити на 
минималном растојању од 1,50 до 2,00 м. Све цеви које се уграђују 
морају бити по целој дужини обавијене погодним  

   

 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (14/2020) | 163 од 236 

изолационим, односно противкондензним материјалом као и испитане на 
притисак што је обрађено у наредним позицијама.    Уз испоручени 
материјал доставити Потврду о квалитету или слиан сертификат домаће 
институције (Машински факултет у Београду и слично). Сертификат 
мора да важи за све захтеве стандарда и не само за достављени узорак.  

 PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 Ø 50x6.7 м' 18,00   
 PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 Ø 40x5.0  м' 14,00   
 PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 Ø 32x4.4  м' 40,00   
 PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 Ø 25x3.5  м' 55,00   
 PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 Ø 20x2.8  м' 54,00   

2.1.2-
03 

ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ 
Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих, средње тешких, челичних 
цеви са жљебним, ФМ сертификованим спојем за израду унутрашње ПП 
хидрантске мреже, која се води слободно у степенишном простору и по 
зидовима објекта, а у свему према детаљима и техничком опису датим у 
пројекту. Прикључење зидних ПП хидраната Ø50 мм се на хоризонтални 
развод врши преко специјалних обујмица (амборшелни) и цевних веза 
одговарајуће дужине.      По извршеној монтажи целокупна  инсталација 
се  мора исписпитати на пробни притисак од мин 10 бара у трајању од 
мин. 60 мин.   Цеви се за конструкцију и зидове фиксирају 
одговарајућим  вешаљкама и шелнама на сваких 1.50 - 2.00 м’.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

   

 

 Д75 мм - 50х5,5 мм  (Ø65 мм) m' 30,00   
 Д65 мм - 50х5,5 мм  (Ø50 мм) m' 30,00   

2.1.2-
04 

ИЗОЛАЦИЈА ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ 
Набавка, транспорт и монтажа префабриковане термоизолације која при 
горењу не ослобађа отровне гасове, тип као НХ/АРМАФЛЕX или 
еквивалентне, дебљине 9мм, дужине 2000 мм, за изоловање развода 
хладне и топле воде од вишеслојних водоводних цеви, који се воде 
слободно у простору спуштеног плафона и кроз гипс-картон зидове. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

   

 

 Д75 мм - 65х5,8 мм  (Ø65 мм) m' 30,00   
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 Д65 мм - 50х5,5 мм  (Ø50 мм) m' 30,00   
 Д50 мм - 40х4,8 мм  (Ø40 мм) m' 18,00   
 Д40 мм - 32х4,2 мм  (Ø32 мм) m' 14,00   
 Д32 мм - 25х3,8 мм  (Ø25 мм) m' 40,00   
 Д25 мм - 20х3,1 мм  (Ø20 мм) m' 55,00   
 Д20 мм - 15х2,8 мм  (Ø15 мм) m' 54,00   

2.1.2-
05 

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ  
Набавка, транспорт и монтажа месинганих лоптастих пропусних вентила 
са ручицом, са навојним спојем за питку воду за максималне радне 
температуре од 85°Ц и максималне радне притиске од 10 бара (ПН10), 
са испусном славином за уградњу на разводима хладне воде који се воде 
у просторима под плафоном и по зидовима. Спој вентила са водоводним 
цевима се врши преко одговарајућих прелазних комада.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

   

 

 Ø20 мм   ком 6   
2.1.2-

06 
ПРАВИ ВЕНТИЛИ 
Набавка, транспорт и монтажа месинганих  правих вентила са 
хромираном розетном,  са  навојним спојем, за максималне радне 
температуре од 85°Ц и максималне радне притиске од 10 бара (ПН10), 
за монтажу на прикључцима ХВ и ТВ стојећих арматура за тушеве и 
трокадера у свим мокрим чворовима у објекту. Спој вентила са 
водоводним разводом се врши преко завршних колена са унутрашњим 
навојем.   
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

   

 

 Ø15 мм   ком 6   
2.1.2-

07 
ЛОПТАСТИ УГАОНИ ВЕНТИЛИ 
Набавка, транспорт и монтажа месинганих  лоптастих угаоних вентила 
са хромираном розетном, са  навојним спојем, за максималне радне 
температуре од 85°Ц и максималне радне притиске од 10 бара (ПН10), 
за монтажу на прикључцима ХВ и ТВ стојећих арматура за умиваонике, 
судопер, корита у свим мокрим чворовима у објекту. Спој вентила са 
водоводним разводом од ПЕ-Xа цеви се врши преко завршних колена са 
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унутрашњим навојем.   
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

 Ø15 мм   ком 28   
2.1.2-

08 
ПРОТИВПОЖАРНИ ЗИДНИ ХИДРАНТИ 
Набавка, транспорт и монтажа зидних хидрантских ормана, димензија 
540х540х144 мм који се испоручују у комплету са хидрантским 
прикључком унуташњег пречника 52 мм, тип Ц, у складу са СРПС 
М.Б6.673, тревира цревом пречника 52 мм, дужине 15 м, савијено у 
котур, са млазницом пречника 12 мм на врху и брзо растављивом 
ШТОРЦ спојком на прикључку и прикључним угаоним вентилом 
пречника 2".    
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

   

 

 Ø50 мм - зидни                 ком 3   
2.1.2-

09 
РАСТВАРАЧ КАМЕНЦА 
Набавка, транспорт и монтажа растварача каменца ENERGY WATER који 
спречава настајања наслага каменца. Производ без хемијског третмана 
претвара калцит у аргонит. Растварач је 6/4" (Ø40 мм), протока Q=1.50 
л/с, за монтажу на главном доводу санитарне воде у објекту у приземљу. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком   

   

 

 Р 6/4" (Ø40 мм) ком 1   
 ОСТАЛИ РАДОВИ     

2.1.2-
10 

ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ 
Хидрауличко испитивање монтираних унутрашњих деоница водовода на 
пробни притисак, у свему према важећим техничким прописима и 
упутствима  произвођача цеви, а уз обавезно присуство Надзорног лица. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

м' 

241,00  

 

2.1.2-
11 

ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
Испирање и дезинфекција монтираних  унутрашњих деоница водовода у 

м' 
241,00   
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свему према техничким прописима за ову врсту радова, у трајању од 
мин. 3 сата, а уз обавезно присуство Надзорног лица. Хлорни раствор 
мора имати мин. 30 г активног хлора на 1 м³ воде. По завршеној 
дезинфекције инсталацију испрати све док се из воде не изгуби мирис 
хлора.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

 
2.1.2-

12 
МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА 
Мерење притиска у иѕведеној хидрантској мрежи након завршетка 
градње од стране овлашћеног предузећа, у свему према важећим 
техничким прописима, а уз обавезно присуство Надзорног лица. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

пауш 

1  

 

2.1.2-
13 

БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ  
Бактериолошко испитивање узорака воде. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага.  
Обрачун по узорку 

пауш 

1  

 

      
2.1.2 РЕКАПИТУЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ  ВОДОВОДА     

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
МОНТЕРСКИ РАДОВИ     

 ОСТАЛИ РАДОВИ     
 УНУТРАШЊИ ВОДОВОД УКУПНО:     
      

2.1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА 
     

2.1.1 СПОЉНИ ВОДОВОД УКУПНО     
2.1.2 УНУТРАШЊИ ВОДОВОД УКУПНО     

 ВОДОВОД УКУНО:     
      

2.2 КАНАЛИЗАЦИЈА     
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 НАПОМЕНА: Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив 
произвођача, повремено специфицирани у тексту предмера радова или 

на цртезима су искључиво индикативни, служе као референца и да 
укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су 

захтевани пројектом. Понуђачи радова су слободни да понуде 
материјале, опрему или уређаје других реномираних произвођача, 

сличних или бољих техничких карактеристика него што су материјали, 
опрема или уређаји специфицирани овим предмером радова, сто це бити 
предмет одобрења од стране овлаценог Инжењера (Надзорног органа). 

   

 

 САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА      
2.2.1 СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА     

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
2.2.1-

01 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА 
Пре извођења пројектованих радова на изградњи инсталација 
канализације објеката извршити обележавање траса санитарне 
кализације испод плоче објекта до септичке јаме, у свему према 
подацима из пројекта. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 

м' 174,00  

 

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
2. 2.1-

02 
КОМБИНОВАНИ ИСКОП РОВА 
Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) ровова  II и III 
категорије за полагање канализационих цеви и шахтова на деоницама 
развода санитарне канализације  око објекта до градске фекалне 
канализације, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у 
пројекту. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног 
материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова 
дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање 
одговарајућом подградом.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м³ 
за ровове: 

   

 

 - машински ископ 80% м³ 220,00   
 - ручни ископ      20% м³ 55,00   
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2.2.1-
03 

ЦРПЉЕЊЕ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 
Црпњење евентуалне атмосферске воде, уколико буде падавина. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по часу. 

паушално 1 

 

 

2. 2.1-
04 

ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА 
Фино планирање дна ровова канализационе мреже, дна септичке јаме и 
јаме за Stormbox у слоју од 20 цм, а пре полагања канализационих цеви, 
у свему према котама и падовима датим у пројекту, са  тачношћу од +/-2 
цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из 
ископа. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м² 

м² 140,00  

 

2. 2.1-
05 

НАСИПАЊЕ ПЕСКА 
Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у ровове за 
постељицу канализационих цеви, септичке јаме и Stormbox-а у слоју од 
10 цм испод цеви и обе јаме. Насипање песка око и изнад цеви се врши 
до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити у слојевима дебљине 
до 10 цм, са подбијањем око цеви и набијањем до природне збијености. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м³ 

м³ 42,00  

 

2. 2.1-
06 

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ  
Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова за цеви 
шљунком од коте насипа песка до коте збијене постељице поплочања 
дворишта за ровове и око септичке јаме и Stormbox-а . 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м³ 

м³ 233,00  

 

2. 2.1-
07 

ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА 
Транспорт вишка материјала из ископа у самониклом стању, на депонију 
коју одреди Служба надзора. Обрачунска транспортна даљина до 5 км. 
Мерење материјала се врши у возилу. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени утовар, транспорт, истовар и 
разастирање истовареног материјала на депонији, као и сви припремни 
и претходни радови, радна снага и материјал. 

м³ 244,00  
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Обрачун по м³ 
2. 2.1-

08 
РАЗБИЈАЊЕ ПОПЛОЧАЊА ДВОРИШТА СА ОПРАВКОМ 
За постављање санитарне и хидрантске мреже разбити постојеће 
поплочање а после полагања цевовода  цеви  затрпати и све довести у 
првобитно стање. Плаћа се све завршено по м² 
Обрачун по м² 

м2 174,00 

 

 

 БЕТОНСКИ РАДОВИ     
2. 2.1-

09 
БЕТОНСКИ ПРЕСТЕН 
Набавка, транспорт и уградња префабрикованог бетонског прстена типа 
Пипелифе ПРО-ФРАМЕ 630 или одговарајућег, за прихват поклопца 
шахта, произведеног према СРПС ЕН 206-1 класе Б125 (марка бетона 
МБ20). Прстен је пречника 1040мм и дебљине 160мм, светлог отвора 
640мм, са зубом за прихват поклопца у пречнику 840 цм дебљине 15мм. 
Дизајн прстена омогућује преношење оптерећења на околно тло и 
компатибилан је са ПП бризганим шахтовима, чији конус улази у зону 
светлог отвора поклопца чиме обезбеђује статичку стабилност шахте, 
правилну расподелу динамичког оптерећења од поклопца и 
водонепропусност система. Обрачун по комаду уграђеног прстена у 
завршну површину терена. 
Јединичном ценом позиције је обухваћена потребна оплата, справљање 
и уграђивање бетона, као и сви претходни и припремни радови и 
потребна радна снага.  
Обрачун по ком. 

ком 12 

 

 

 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     
2. 2.1-

10 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ 
Набавка, испорука, разношење дуж трасе, уграђивање ПП-Б двослојних 
коругованих цеви, са унутрашњим глатким и спољашњим трапезоидним 
слојем, ободне чврстоће SN10 (≥10кN/м2) и флексибилношћу прстена 
≥30%, у ефективним дужинама од 6 метара (без муфа), PP SN10. 
Ободна чврстоћа муфа (спојног елемента) мора бити иста као 
декларисана носивост цеви тј. у класи SN10, са матрично бризганим 
заптивним прстеном од ЕПДМ који је интегрални део сваке цеви. Боја 
цеви различита од црне, као гаранција коришћења нерециклираног 
репроматеријала. 
 Цеви се полажу на пешчану постељицу у складу са упутствима 
произвођача, и спајају се помоћу интегрисаних спојних елемената. 
Засипавање ископа и набијање засипа треба обавити у складу са 

м' 180,00  
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упутсвима произвођача, у зависности од карактеристика тла и 
присутности подземне воде. 
Цев мора лежати једнолико целом дужином. Својства материјала за 
израду цеви морају бити у складу са стандардима: prЕN13476-1, 
prЕN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, ЕN 1610, ЕNV 1046. Сви заптивни 
елементи морају бити израђени у складу са ЕN 681-1. Уз цеви доставити 
Уверење о квалитету Машинског факултета у Београду. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 
DN/OD160:160/139mm-OD/ID,са интегрисаним спојем 

2. 2.1-
11 

РЕВИЗИОНИ СИЛАЗИ Д400 
Бризгани ревизиони шахт ПРО 400 ПП од полипропилена ПП-Б 
(полипропилен кополимер),са успонском цеви од ПП-полипопилена 
(унутра глатка споља оребрена цев). Сировина коришћена за израду 
производа је нерециклирана и сертификована од стране независне 
институције. 
Конфигурација базе: проточна, десна и лева прикључна, са 
максималним пречником прикључка: ДН 400 за проточну базу и ДН200 
за прикључну леву и десну базу. Могућност адаптера за различите 
пречнике улаза и излаза. Дубина полагања: до 6м, при нивоу поџемних 
вода. Могућност прикључења улазних цеви на вишем нивоу од излазних 
цеви  - тип каскадног шахта са падом од 0,50 до 6м (бy-пасс веза) и  
корекције на пројектовану висину смањивањем висине успонских 
елемената. Гарантована водонепропустност шахта и везе са 
канализационим системом. Начин повезивања са канализационом 
мрежом помоћу муфа и заптивног прстена. Компатибилност са 
профилисаним цевима од ПП-Б-а. Достављање извештаја са испитивања 
у складу са стандардом СРПС ЕН13598-2, читљиво и трајно означавање 
елемената у складу са стандардом СРПС ЕН13598-2. Произведено према 
стандарду: СРПС ЕН13598-2:2009 у складу са ИСО 9001 са сертификатом 
Немачког института инжењерства или сличног издатог од стране другог 
грађевинског института државе чланице Европске Уније.   
База шахта се поставља на припремљену подлогу у складу са ДИН ЕН 
1610. Поклопац може бити класе А15, Б125, Ц250 и Д400. Постављање 
бетонског прстена за сабраћајно оптерећење 12,5т, тако да горња 
површина прстена буде мало испод нивоа завршног слоја поплочања.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 

м' 20,41  
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радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
са поклопцем класе Б125 

 ОСТАЛИ РАДОВИ     
2. 2.1-

12 
ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ 
Ииспитивање положених монтираних одвода санитарне канализације на 
вододрживост, у свему према упутствима надлежне ЈКП  и техничким 
условима произвођача цеви, уз обавезно присуство Надзорног лица. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

м' 

180,00  

 

2. 2.1-
13 

СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР 
Геодетско снимање изведеног стања спољне  санитарне канализационе 
мреже на парцели  за потребе техничке документације подземних 
водова и објеката. Снимак мора бити урађен од стране овлаштеног 
правног лица, а на основу истог Извођач радова прибавља одговарајућу 
потврду и копију плана снимљене мреже.    
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 

м' 

180,00  

 

      
2. 2.1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉНЕ САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ     

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
 БЕТОНСКИ РАДОВИ     
 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     
 ОСТАЛИ РАДОВИ     
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉНЕ САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ           

                                                                                        УКУПНО:     

      
2.2.2 УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА     

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ      
2.2.2-

01 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА 
Пре извођења пројектованих радова на изградњи унутрашње 
инсталације санитарне канализације извршити обележавање свих траса 
канализације у објекту, у свему према подацима из пројекта. 

м' 70,00  
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Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
2.2.2-

02 
ИСКОП РОВА 
Ископ рова у земљишту II и III категорије за полагање канализационих 
цеви на деоницама развода санитарне канализације испод објекта, у 
свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту. 
Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископанг материјала 
вршити на 1.0 м од ивице рова.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м³ 

   

 

 - машински ископ 80% м3 44,00   
 - ручни ископ      20% м3 11,00   

2.2.2-
03 

ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА 
Фино планирање дна ровова канализационе мреже, а пре полагања 
канализационих цеви, у свему према котама и падовима датим у 
пројекту, са  тачношћу од +/-2 цм. Прекопана места или деонице рова 
попунити финим материјалом из ископа. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м² 

м2 56,00  

 

2.2.2-
04 

НАСИПАЊЕ ПЕСКА 
Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у ровове за 
постељицу канализационих цеви, у слоју од 10 цм испод цеви. Насипање 
песка око и изнад цеви се врши до на 10 цм изнад темена цеви. 
Насипање вршити у слојевима дебљине до 10 цм, са подбијањем око 
цеви и набијањем до природне збијености. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м³ 

м3 17,00  

 

2.2.2-
05 

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ 
Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова за цеви 
шљунком од коте насипа песка до коте збијене постељице плоче 
објекта. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 

м3 38,00  
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радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м3 

2.2.2-
06 

ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА 
Транспорт вишка материјала из ископа у самониклом стању на депонију 
коју одреди Служба надзора. Обрачунска транспортна даљина до 5 км. 
Мерење материјала се врши у возилу. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени утовар, транспорт, истовар и 
разастирање истовареног материјала на депонији, као и сви припремни 
и претходни радови, радна снага и материјал. 
Обрачун по м³ 

м3 55,00  

 

 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     
2.2.2-

07 
ПП КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ 
Набавка, испорука и монтажа 3 трослојне композитне цеви ојачане са 
минералним влакнима израђене од пластике без халогена, са ојачаним 
зидом цеви, минималне прстенасте крутости   4 kN/m2 (SN4). Тихи, 
глатки ојачани унутрашњи слој од PP-C (полипропилен кополимер), 
отпоран на високе температуре до 95°Ц.Стабилни, звучно изоловани 
средишњи слој израђен од PP-MV (полипропилен ојачан са минералним 
влакнима). Спољашњи слој од полипропилена отпорнох на ниске 
температуре PP-C  (полипропилен кополимер са ознаком пахуљице). 
Интегрисана спојница са фабрички постављеном  заптивком,  испитан и 
надгледан у складу са ЕН 1451.   
Израђене у складу са ЕН1451 и издатим сертификатом о нивоу буке, у 
складу са ЕН14366,  спољашње боје према РАЛ-у 8012 и унутрашњим 
сигналним слојем беле боје РАЛ 9003. Измерена колицина буке за 
димензију ДН100 (110мм), при протоку од 4 л/с и постављању са 
пластичним обујмицама треба да буде испод 24дБ.   
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

   

 

 DN150 (160x4,4 мм) м' 48,00   
 DN100 (110x3 мм) м' 56,00   
 DN70 (75x2,1 мм) м' 42,00   
 DN50 (50x1,8 мм)  м' 6,00   

2.2.2-
08 

ВЕРТИКАЛНИ ХДПЕ ПОДНИ СЛИВНИЦИ ДН50  
Набавка, транспорт и уградња ХДПЕ вертикалних подних  сливника, ком 12   



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (14/2020) | 174 од 236 

подесивих по висини, тип као ХЛ310НПр-3000 или сл., са сифоном и 
Примус уметком за блокаду задаха и у случају када у сифону нема воде, 
са inox рамом дим. 123x123 мм и подном хромираном решетком дим. 
115x115 мм и са изолационом манжетном тип ХЛ84 за спој са подном 
хидроизолацијом, за монтажу у санитарним чворовима.      
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 
ДН50 

2.2.2-
09 

ВЕНТИЛАЦИОНЕ ГЛАВЕ  
Набавка, транспорт и монтажа ПП кровних вентилационих капа Д110, 
тип као ХЛ810 за вентилацију санитарног канализационог развода у 
објекту.      
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

   

 

 ХЛ810, ДН110 ком 5   
 ХЛ810, ДН75 ком 1   

2.2.2-
10 

ДОЗРАЧНИК 
Набавка, транспорт и уградња ПП цевних дозрачника ДН50 са 
редукционим комадом ДН100/75/50, тип као ХЛ900Н, протока ваздуха 37 
л/с, са замењливом мрежом против инсеката, гуменом заптивном 
мембраном и дуплим зидом кућишта, за уградњу на одводу умиваоника у 
просторији Б12 у приземљу објекта.      
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

ком 1  

 

 ОСТАЛИ РАДОВИ     
2.2.2-

11 
ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ 
Ииспитивање положених монтираних одвода санитарне канализације на 
вододрживост, у свему према упутствима надлежне ЈКП  и техничким 
условима произвођача цеви, уз обавезно присуство Надзорног лица. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

м' 

152,00  
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2.2.2 РЕКАПИТУЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕ САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ     
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     
 ОСТАЛИ РАДОВИ     
 УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО:     
      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ     

2.2.1 СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО 
     

2.2.2 УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО 
     

   
САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУНО: 

 
   

 

      
2.3 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

НАПОМЕНА: Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив 
произвођача, повремено специфицирани у тексту предмера радова или 

на цртежима су искључиво индикативни, служе као референца и да 
укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су 

захтевани пројектом. Понуђачи радова су слободни да понуде 
материјале, опрему или уређаје других реномираних произвођача, 

сличних или бољих техничких карактеристика него што су материјали, 
опрема или уређаји специфицирани овим предмером радова, сто ће бити 
предмет одобрења од стране овлашћеног Инжењера (Надзорног органа). 

 

   

 

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
2.3-01 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА 

Пре извођења пројектованих радова на изградњи инсталација 
канализације објеката извршити обележавање траса атмосферске 
канализације испод плоче објекта до "Stormbox-а", у свему према 
подацима из пројекта. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 

m' 

106,00 
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радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 

 
 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

2.3-02 КОМБИНОВАНИ ИСКОП РОВА 
Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) ровова, шахтова и 
јаме за "Stormbox" у земљишту II и III категорије за полагање 
канализационих цеви на деоницама спољних развода атмосферске 
канализације, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у 
пројекту. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископанг 
материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова 
дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање 
одговарајућом подградом.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м3 

   

 

 - машински ископ 80% m3 104,00   
 - ручни ископ       20% m3 26,00   
 за јаму Stormboх система     
 - машински ископ  м³ 107,00   

2.3-03 ЦРПЉЕЊЕ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 
Црпњење евентуалне атмосферске воде, уколико буде падавина. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по часу. 

 

паушално 1 

 

 

2.3-04 ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА 
Фино планирање дна ровова канализационе мреже и дна јаме за 
Stormbox, а пре полагања канализационих цеви, у свему према котама и 
падовима датим у пројекту, са  тачношћу од +/-2 цм. Прекопана места 
или деонице рова попунити финим материјалом из ископа. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м² 

 

m2 86,00  

 

2.3-05 НАСИПАЊЕ ПЕСКА m3 26,00   
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Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у ровове за 
постељицу канализационих цеви, у слоју од 10 цм и испод јаме за  
Stormbox у слоју од 20 цм. Насипање песка око и изнад цеви се врши до 
на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити у слојевима дебљине до 
10 цм, са подбијањем око цеви и набијањем до природне збијености. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м3 

 
2.3-06 ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ 

Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова, шљунком од 
коте насипа песка до коте поплочања дворишта за ровове и око јаме за 
Stormbox. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м3 

 

m3 136,00  

 

2.3-07 ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА 
Транспорт вишка материјала из ископа у самониклом стању, на депонију 
коју одреди Служба надзора. Обрачунска транспортна даљина до 5 км. 
Мерење материјала се врши у возилу. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени утовар, транспорт, истовар и 
разастирање истовареног материјала на депонији, као и сви припремни 
и претходни радови, радна снага и материјал. Обрачун по м3 

m3 237,00  

 

2.3-08 РАЗБИЈАЊЕ ПОПЛОЧАЊА ДВОРИШТА СА ОПРАВКОМ 
За постављање санитарне и хидрантске мреже разбити постојеће 
поплочање а после полагања цевовода  цеви  затрпати и све довести у 
првобитно стање. Плаћа се све завршено по м² 

 

м2 60,00 

 

 

 БЕТОНСКИ РАДОВИ     
2.3-09 АБ ПРСТЕНОВИ ЗА ПП ПОКЛОПЦЕ 

Набавка, транспорт и уградња префабрикованог бетонског прстена за 
прихват поклопца шахта, произведеног према СРПС ЕН 206-1 класе Ц 
20/25 (марка бетона МБ20).  
Набавка, транспорт и уградња префабрикованог бетонског прстена за 
прихват поклопца шахта, произведеног према СРПС ЕН 206-1 класе Ц 
20/25 (марка бетона МБ20). Прстен је пречника 1040мм и дебљине 

ком 7 
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160мм, светлог отвора 640мм, са зубом за прихват поклопца у пречнику 
840цм дебљине 15мм. Дизајн прстена омогућује преношење оптерећења 
на околно тло чиме обезбеђује статичку стабилност шахтa, правилну 
расподелу динамичког оптерећења од поклопца и водонепропусност 
система. Обрачун по комаду уграђеног прстена у завршну површину 
терена. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по ком. 

 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     
2.3-10 ПП КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ 

Набавка, испорука, разношење дуж трасе, уграђивање ПП-Б двослојних 
коругованих цеви, са унутрашњим глатким и спољашњим трапезоидним 
слојем, ободне чврстоће SN10 (≥10кN/м2) и флексибилношћу прстена 
≥30%, 
у ефективним дужинама од 6 метара (без муфа), PP SN10. Ободна 
чврстоћа муфа (спојног елемента) мора бити иста као декларисана 
носивост цеви тј. у класи SN10, са матрично бризганим заптивним 
прстеном од ЕПДМ који је интегрални део сваке цеви. Боја цеви 
различита од црне, као гаранција коришћења нерециклираног 
репроматеријала. произвођача, у зависности од карактеристика тла и 
присутности подземне воде. Цев мора лежати једнолико целом 
дужином.Својства материјала за израду цеви морају бити у складу са 
стандардима: prЕN13476-1, prЕN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, ЕN 1610, 
ЕNV 1046. Сви заптивни елементи морају бити израђени у складу са ЕN 
681-1. Уз цеви доставити Уверење о квалитету Машинског факултета у 
Београду. 
Обрачун по м' 

   

 

 DN/OD110:110/117 mm-OD/ID,са интегрисаним спојем м' 13,00   
 DN/OD160:160/139 mm-OD/ID,са интегрисаним спојем м' 105,00   
 DN/OD200:200/176 mm-OD/ID,са интегрисаним спојем м' 6,00   

2.3-11 ПП КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ 
Набавка, испорука и монтажа 3 трослојне композитне цеви ојачане са 
минералним влакнима израђене од пластике без халогена, са ојачаним 
зидом цеви, минималне прстенасте крутости   4 kN/m2 (SN4). Тихи, 
глатки ојачани унутрашњи слој од PP-C (полипропилен кополимер), 
отпоран на високе температуре до 95°Ц. Стабилни, звучно изоловани 
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средишњи слој израђен од PP-MV (полипропилен ојачан са минералним 
влакнима). Спољашњи слој од полипропилена отпорнох на ниске 
температуре PP-C  (полипропилен кополимер са ознаком пахуљице).  
Интегрисана спојница са фабрички постављеном  заптивком,  испитан и 
надгледан у складу са ЕН 1451.   
Израђене у складу са ЕН1451 и издатим сертификатом о нивоу буке, у 
складу са ЕН14366,  спољашње боје према РАЛ-у 8012 и унутрашњим 
сигналним слојем беле боје РАЛ 9003. Измерена колицина буке за 
димензију ДН100 (110мм), при протоку од 4 л/с и постављању са 
пластичним обујмицама треба да буде испод 24дБ.   
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

 DN125 (125x3,5 мм) м' 31,00   
2.3-12 ВЕРТИКАЛНИ СЛИВНИЦИ 

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених вертикалних сливника 
ДН125, тип као АСО, према СРПС ЕН1253  прирубницом за спој са 
подном хидроизолацијом и равним покровном решетком, уграђеним 
грејачима за уградњу на крову. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  

 

   

 

 DN125 (125x3,5 мм) ком 6   
2.3-13 ВЕНТИЛАЦИОНЕ ГЛАВЕ 

Набавка, транспорт и монтажа ПП кровних вентилационих капа Д110, 
тип као ХЛ810 за вентилацију упојног поља.      
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

   

 

 ХЛ810, ДН110 ком 1   
2.3-14 РЕВИЗИОНИ СИЛАЗИ Д600 

Набавка, транспорт и уградња бризганих ПП ревизионих силаза од 
нерециклираног  полипропилена ПП-Б (полипропилен кополимер),  са 
могућношћу корекције на пројектовану висину смањивањем висине 
успонских елемената.  Конструкција шахта је од појединачних бризганих 
елемената са оребреном спољном површиноммеђусобно повезаних 
заваривањем или еластомерном заптивком, боје различите од црне, 

м' 10,20  
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униформне у смислу нијанси и интензитета. Конфигурација углова 
прикључaка од 90 до 270 степени (у смеру казаљке на сату) и добро 
формираном кинетом.  
Дубина полагања до 6м при нивоу подземних вода до 2м од нивоа тла. 
Каскада од 0,50 до 6м. Гарантована водонепропустност шахта и везе са 
канализационим системом, помоћу муфа и заптивног прстена. 
Компатибилност са профилисаним цевима од ПП-Б-а и глатким цевима 
од ПВЦ-а. Обавезно достављање извештаја са испитивања у складу са 
стандардом СРПС ЕН13598-2 и производња у складу са ИСО 9001. 
Обрачунава се по ком. уграђеног шахта. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
заједно са поклопцима класе Б125 

2.3-15 RAINEO-STORMBOX 1 
Набавка, транспорт и уградња система РАИНЕО-СТОРМБОX,  за 
ретензију пречишћене воде. Систем се састоји од модуларних кутија које 
се спајају спојницама а могу се повезивати вертикално или 
хоризонтално, обмотаних пропусном фолијом који се аплицира у рову, 
који може бити са или без пешчано-шљунчане подлоге, насут песком 
или шљунком према потреби. Инфилтрационе кутије су произведене 
методом бризгања од изворне нерециклиране сировнине ПП-Б са коеф. 
течења МФИ <6 боје различите од црне. Корисна запремина кутије је 
95,5% са капацитетом складиштења воде од 206 дм3 , димензија: 
ширина-60цм, дужина-120цм и висина-30цм, где укупна површина 
отвора износи  ≥ 50%  површине кутије. Структуру кутије чини 5 страна 
(без подлоге) са специјалним вертикалним ојачањима (стубовима унутар 
кутије).Спајање је спојницама и преко доњих подлога. Улази 
(вертикални и хоизонстални) могу бити:110, 125, 160, 200. Животни век 
је 50 година у стању максималног оптерећења. Инсталациона дубина у 
зони саобраћајног оптерећења: мин. дубина-0.8м, макс дубина-3.6м.  
Инсталациона дубина у зеленим површинама: мин. дубина-0.4м, макс. 
дубина-3.9м. Могућа је инсталација система у комбинацији са системом 
шахтова и сепаратора, свих профила цеви. Омогућена је инспекција 
CCTV камером и хидро-динамичко чишћење под притиском до 180 бара. 
Систем је отпоран на хемикалије које се могу наћи у води. Производ 
задовољава стандарде AT-15-7731 / 2008 ITB, AT/2008-03-2402 INDiM, 
BRL 52250,поседује сертификате и одобрења: КОМО КИWА 
Н.В.К54088/01, ИБАК КОКС РИДДЕРКЕРК, ИБАК ретелл ИПЕК, 403388-4 

м³ 

26,00 
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OFI Technologie & Inovation GmbH и произведен је у складу са ИСО 9001.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м³ ових или одговарајућих модуларних кутија. 

 
 ОСТАЛИ РАДОВИ     

2.3-16 ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ 
Ииспитивање положене мреже атмосферске канализације на 
вододрживост, у свему према упутствима надлежне ЈКП  и техничким 
условима произвођача цеви, уз обавезно присуство Надзорног лица. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по м' 

м' 142,00  

 

2.3-17 СНИМАЊЕ ЗА КАТАСТАР 
Геодетско снимање изведеног стања спољне мреже атмосферске 
канализације објекта  за потребе катастра подземних водова и објеката. 
Снимак мора бити урађен од стране овлаштеног правног лица, а на 
основу истог Извођач радова прибавља одговарајућу потврду и копију 
плана снимљене мреже.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по м' 

м' 142,00  

 

2.3-18 ПП СИФОНИ ЗА КОНДЕНЗАТ 
Набавка, транспорт и монтажа ПП сифона за кондензат ДН40/32 мм, са 
механичком и воденом  блокадом задаха и улошком за чишћење, тип као 
ХЛ136Н, производње ХЛ, Аустрија, за прикључење одвода кондензата на 
санитарну канализацију. Спој сифона са канализационим ХДПЕ цевима 
се изводи помоћу кратког муфа са гуменим заптивним прстеном ДН50/40 
мм. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком 

ком 6  

 

2.3 РЕКАПИТУЛАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
     

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
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 БЕТОНСКИ РАДОВИ     
 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     
 ОСТАЛИ РАДОВИ     
 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО:     
      

2.4 САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР 
НАПОМЕНА: Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив 

произвођача, повремено специфицирани у тексту предмера радова или 
на цртезима су искључиво индикативни, служе као референца и да 
укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су 

захтевани пројектом. Понуђачи радова су слободни да понуде 
материјале, опрему или уређаје других реномираних произвођача, 

сличних или бољих техничких карактеристика него што су материјали, 
опрема или уређаји специфицирани овим предмером радова, сто це бити 
предмет одобрења од стране овлаценог Инжењера (Надзорног органа). 

 

   

 

2.4-01 КОМПЛЕТ  WC 
Набавка, транспорт и монтажа комплет конзолног WC-а који се састоји 
од: 
WC ШОЉЕ, од белог фајанса, I класе,  високог ценовног разреда, за 
испирање са 6 лит воде, одигнуте од пода минимум 6 цм, са 
демонтажним седиштем и поклопцем, тип према Пројекту ентеријера, 
ИНСТАЛАЦИОНОГ ЕЛЕМЕНТА ЗА WC ШОЉУ уградне висине 113 цм, са 
уградним водокотлићем и двоколичинским тастером за активирање 
испирања (тип према пројекту ентеријера). Монтажни инсталациони 
елемент је самоносив и предвиђен за уградњу у суво-монтажну зидну 
или преџидну конструкцију обложену са два слоја гипс плоча. Комплет 
са интегрисаним ЕК вентилом 1/2", ниско шумним уливним вентилом и 
пнеуматским одливним вентилом одводним коленом ДН90/110 мм са 
звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за ЊЦ шољу са 
заптивним манжетама, сетом звучне изолације, завртњима за 
учвршћење шоље и свим потребним  прибором за прописну уградњу 
према упутству Произвођача. 
ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА WC ЧЕТКУ високог ценовног разреда, 
тип према Пројекту ентеријера и  
ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА ТОАЛЕТ ПАПИР високог ценовног 

ком 9  
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разреда, тип према Пројекту ентеријера.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по ком 

2.4-02 КОМПЛЕТ  WC ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
Набавка, транспорт и монтажа комплет WC-а који се састоји од: 
СПЕЦИЈАЛНЕ КОНЗОЛНЕ WC ШОЉЕ од белог фајанса,I класе, за 
испирање са 6 лит воде, дужине цца 70 цм, висине цца 45-50 цм, 
одигнуте од пода минимално 6 цм, са демонтажним седиштем без 
поклопца ИНСТАЛАЦИОНОГ ЕЛЕМЕНТА ЗА ИНВАЛИДСКУ WC ШОЉУ, 
уградне висине 112 цм, са нискошумним уградним водокотлићем и са 
металном ЦрНи покровном  
плочом уместо тастера за активирање испирања. Монтажни 
инсталациони елемент је самоносив и предвиђен за уградњу у 
сувомонтажну зидну или преdyидну конструкцију обложену гипс-картон 
плочама. Комплет са интегрисаним угаоним вентилом 1/2" за прикључак 
воде, нискошумним уливним вентилом, одводним коленом ДН90/110 мм 
са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шољу 
сазаптивним манжетама и сетом звучне изолације, завртњима за 
учвршћење шоље и свим потребним прибором за уградњу по упутствима 
Произвођача. ОБОСТРАНИХ ЗИДНИХ ОСЛОНАЦА за инвалиде (фиксног и 
склопивог), комплет са носачем тоалет папира, монтажним елементима 
за учвршћење држача и свим потребним прибором за уградњу према 
упутствима Произвођача (модел држача треба ускладити с типом 
електронског активирања WC-а); 
ЕЛЕКТРОНСКОГ АКТИВИРАЊА ИСПИРАЊА WC-а на држачима за 
инвалиде, са металном ЦрНи покровном плочом са тастером за додатно 
ручно активирање испирања и са уградним сетом са мрежним напајањем 
. ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА за WC четку (тип по избору 
Инвеститора) 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по ком 

ком 2  

 

2.4-03 КОМПЛЕТ УМУВАОНИК  
Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника који се састоји од: 
УМИВАОНИКА, од белог фајанса, I класе,  средњег ценовног разреда, 
дим 65 х 47 цм, тип према Пројекту ентеријера, са самоиспорајућим 
сифоном ДН32; ТРОДЕЛНЕ СТОЈЕЋЕ ЈЕДНОРУЧНЕ НИКЛОВАНЕ ШТЕДНЕ 

ком 10  
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МИКСЕР БАТЕРИЈЕ за умиваоник са механичким миксером и засебним 
ручицама за ТВ+ХВ,  перлатором са ограничењем протока воде, средњег 
ценовног разреда , тип према Пројекту ентеријера; 
ЗИДНОГ ОГЛЕДАЛА I класа, дим. 70х90 цм, високог ценовног разреда, 
тип према Пројекту ентеријера и  
ЗИДНОГ НИКЛОВАНОГ ДИСПЕНСЕРА за течни сапун, I класе,  високог 
ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера.  
ЗИДНОГ НИКЛОВАНОГ НОСАЧА папирних убруса, I класе, високог 
ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
са батеријом обрачун по комаду 

 
2.4-04 КОМПЛЕТ БОЛНИЧКИ УМУВАОНИК  

Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника који се састоји од: 
Набавка, транспорт и монтажа болничко-инвалидског умиваоника за 
монтажу у WC- кабини за хендикепиране, који се састоји од: БОЛНИЧКО 
-ИНВАЛИДСКОГ УМИВАОНИКА од белог фајанса,  I класе, димензије цца 
70Х60 цм са плитким или гибљивим прикључком ДН40 мм на уградни 
сифон одвода; ИНСТАЛАЦИОНОГ ЕЛЕМЕНТА ЗА БОЛНИЧКИ  УМИВАОНИК 
висине уградње 112 цм. Монтажни инсталациони елемент је самоносив и 
предвиђен за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну 
конструкцију обложену гипс-картон плочама. Комплет са прикључно-
одводном цеви и скривеним сифоном ДН50 мм, плочом са арматурним 
прикључцима 1/2", са укљученом звучном изолацијом,  завртњима за 
фиксирање умиваоника и свим потребним прибором за уградњу по 
упутствима Произвођача.  СТОЈЕЋЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕНЗОРСКЕ 
АРМАТУРЕ за умиваоник, "анти-вандал" изведба, са батеријским 
напајањем, са претходно подесивим механичким мешањем ТВ+ХВ,  
перлатором са ограничењем протока воде, два гибљива црева Р3/8" за 
прикључак воде са ситима против нечистоћа, комплет са угаоним 
вентилима  ДН15 мм, спојено на довод воде. ЗИДНОГ НАГНУТОГ 
ОГЛЕДАЛА димензије цца 70х90 цм, ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ПАПИРНИХ 
УБРУСА (тип по избору Инвеститора).  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
са батеријом обрачун по комаду 

ком 2  
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2.4-05 БАТЕРИЈЕ ЗА ТУШ КАДЕ 

Набавка, транспорт и монтажа ЗИДНЕ ЈЕДНОРУЧНЕ МИКСЕР БАТЕРИЈЕ за 
туш каду са механичким мешањем ТВ+ХВ, "анти-вандал" изведба, са 
фиксном и покретном туш млазницом са гибљивим цревом, са 
перлатором и подесивим протоком воде, са ситима против нечистоћа на 
прикључцима Р1/2"  ТВ и ХВ, спојено на довод воде (тип према пројекту 
ентеријера) и ХРОМИРАНОГ НОСАЧА  ПЕШКИРА, (тип по избору 
Инвеститора). 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по комаду монтираног комплета 

 

ком 2 

 

 

2.4-06 ЛИНИЈСКИ СЛИВНИЦИ 
Набавка, транспорт и уградња ИНОX ЛИНИЈСКОГ СЛИВНИКА за уградњу 
уз зид, уградне ширине 84 мм, дужине 900 мм, са вертикалним одводом 
ДН50 и сифоном, са покровном решетком од електрополираног иноџа, 
тип према пројекту ентеријера;                   
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Oобрачун по комаду 
D50 
 

ком 2 

 

 

 
2.4-07 

 
ПП СИФОН ЗА СУДОПЕРЕ 
Набавка, транспорт и монтажа  ПП сифона за  судоперу ДН50х6/4", тип 
као ХЛ126.2, са кугластим зглобом и прикључком за машину за судове за 
прикључење судопера на санитарну канализацију објекта. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по ком 
 

 
ком 

 
2  

 

2.4-08 ЈЕДНОРУЧНЕ СТОЈЕЋЕ СЛАВИНЕ ЗА СУДОПЕРЕ 
Набавка, транспорт и монтажа стојећих једноручних миксер батерија за 
судопер у кухињи, високог ценовног разреда, са механичким мешачем 
ТВ+ХВ, са два гибљива црева Р3/8" за прикључак воде, са ситима 
против нечистоћа, спојено на довод воде, тип према Пројекту 

ком 2  
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ентеријера. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по ком 

 
2.4-09 ПОВЕЗИВАЊЕ ОПРЕМЕ 

Повезивање судопера у кухињама, и осталих санитарних уређаја на 
инсталације водовода и канализације. Набавка, транспорт и уградња 
судопера у радне плоче кухиња нису предмет овог пројекта. 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по ком 

   

 

 повезивање на инсталацију водовода ком 2   
 повезивање на инсталацију канализације ком 2   

2.4-10 КОМПЛЕТ ТРОКАДЕРО 
Набавка, транспорт и монтажа комплетног конзолног трокадера у 
санитарном чвору, који се састоји од: КЕРАМИЧКОГ КОНЗОЛНОГ 
ТРОКАДЕРА, I класе, са хромираном решетком ; ИНСТАЛАЦИОНОГ 
ЕЛЕМЕНТА ЗА ТРОКАДЕРО, уградне висине 112 цм. Монтажни 
инсталациони елемент је самоносив и предвиђен за уградњу у 
сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипс-картон 
плочама, комплет са плочом за арматуре  1/2" за прикључак воде, 
одводним коленом ДН90/110 мм са звучно изолованом обујмицом, 
спојним комадом за терокадеро са потребним прибором за фиксирање 
трокадера и свим потребним прибором за уградњу по упутствима 
Произвођача. ВИСОКО МОНТАЖНОГ ВОДОКОТЛИЋА запремине 9 лит, 
комплет са испирном цеви ДН32 мм потребне дужине. ЈЕДНОРУЧНЕ 
ЗИДНЕ ПОНИКЛОВАНЕ БАТЕРИЈЕ са механичким мешањем ТВ+ХВ, за 
монтажу изнад трокадера (тип по избору Инвеститора). 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по ком   

 

ком 1  

 

2.4-11 КОМПЛЕТ ПИСОАР 
Набавка, транспорт и монтажа комплетног писоара у мушком делу јавног 
санитарног чвора, који се састоји од: ПИСОАРА од белог фајанса, I 
класе, димензија ccа 40x77 цм са скривеним прикључком воде и 

ком 2  
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скривеним сифоном, (тип према пројекту ентеријера); ИНСТАЛАЦИОНОГ 
ЕЛЕМЕНТА ЗА ПИСОАР уградне висине  130 цм са сетом за монтажу 
електронске активације испирања. Монтажни инсталациони елемент је 
самоносив и предвиђен за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну 
конструкцију обложену гипс-картон плочама. Комплет, са интегрисаним 
пригушним вентилом прикључка воде 1/2", исплавном цеви ДН32, са 
заптивном манжетном, уградним исисним сифоном и одводним коленом 
ДН50 мм, завртњима за учвршћење писоара и свим потребним прибором 
за фиксирање и спојним и везним материјалом (монтажни елемент 
ускладити с типом керамике писоара); ИЦ ЕЛЕКТРОНИКЕ за активирање 
испирања писоара са функцијом штедње воде, са покровном металном 
ЦрНи плочом, "анти-вандал" изведба.   
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови и потребна радна снага.  
Обрачун по ком 

 
2.4-12 ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ ВОДЕ ЗА КУПАТИЛО 

Набавка, транспорт и монтажа електричних грејача воде, капацитета 50, 
80 и 100 л, за вертикалну уградњу у мокрим чворовима, комплет са 
сигурносним вентилима и потребним прибором за монтажу.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по комаду 
 

   

 

 30 литара ком 5   
 80 литара ком 2   

2.4-13 ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ ВОДЕ - ПРОТОЧНИ 
Набавка, транспорт и монтажа електричних грејача воде, капацитета 10 
л, за уградњу испод судопера у кухињи на спрату комплет са потребним 
прибором за монтажу.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
Обрачун по комаду 

 

ком 1 

 

 

2.4-14 ЧЕЛИЧНЕ ХИЛЗНЕ 
Набавка, транспорт и уградња кратких заштитних челичних цеви 
(хилзни) за обезбеђење продора канализационе мрже и прикључака. 
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Хилзне се на места продора постављају након уградње арматуре, а у 
пројектованом положају се фиксирају варењем за њу. По монтажи 
цевних развода простор између хилзни и цеви треба испунити трајно 
еластичним китом.  
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал.  
обрачун по комаду 

 Ø150 mm за цев Ø110 ком 1   
 Ø200 mm за цев Ø160 ком 11   

2.4 РЕКАПИТУЛАЦИЈА САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ     
 САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР      
 САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР УКУПНО:     
      
2 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ     

2.1 ВОДОВОД УКУПНО:     
2.2 САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО:     
2.3 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО:     
2.4 САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР УКУПНО:     

 ВОДОВОД  И КАНАЛИЗАЦИA УКУПНО:     
      
3 ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ     

3.1 НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА     
      

3.1-01 Трасирање и ископ рова у земљишту 3. категорије за полагање напојног кабла 
од мерног ормана ОММ до кабловских прикључних кутија на фасади објекта. 
Ров је дубине 0,8м и ширине 0,4м, у рову се формира постељица за полагање 
кабла од ситнозрнг песка. У цену је урачунат ископ рова, формирање 
постељице кабла од ситног песка и затрпавање рова након полагања кабла, 
прво се кабл покрива ситним песком, па након тога ископаном земљом. 
 м 70 

 

 

3.1-02 Испорука  и полагање напојног кабла од мерног ормара ОММ до кабловске 
прикључне кутије КПК-А и КПК-П на фасади објекта. Кабл је типа ПП00-А 
4x10мм полаже се у земљу у већ припремљен ров. 
 м 6 
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3.1-03 Испорука  и полагање напојног кабла од мерног ормара ОММ до кабловске 
прикључне кутије КПК-Б на фасади објекта. Кабл је типа ПП00-А 4x10мм 
полаже се у земљу у већ припремљен ров. 
 м 5 

 
 

3.1-04 Испорука  и полагање напојног кабла од кабловске прикључне кутије КПК-П 
на фасади објекта до ормара постројења за повишење притиска хидрантске 
воде РО-ПХ. Кабл је типа ПП00 4x4мм полаже се у земљу у већ припремљен 
ров. 
 м 65 

 

 

3.1-05 Испорука и монтажа на фасади објекта кабловске прикључне кутије КПК-А са 
три НВ осигурача 160/32А.  
 ком 1 

 
 

3.1-06 Испорука и монтажа на фасади објекта кабловске прикључне кутије КПК-Б са 
три НВ осигурача 160/25А.  
 ком 1 

 
 

3.1-07 Испорука и монтажа на фасади објекта кабловске прикључне кутије КПК-П са 
три НВ осигурача 160/16А.  
 ком 1 

 
 

3.1-08 Испорука и полагање напојног кабла од кабловске прикључне кутије КПК-А на 
фасади објекта до главног разводног ормана објекта ГРО-А. Кабл је типа 
Н2XХ-Ј 4x10мм  
 м 10 

 
 

3.1-09 Испорука и полагање напојног кабла од кабловске прикључне кутије КПК-Б на 
фасади објекта до главног разводног ормана објекта ГРО-Б. Кабл је типа 
Н2XХ-Ј 4x6мм  
 м 12 

 
 

3.1-10 Испорука и полагање уземљивачког кабла од СИП до главног разводног ормана 
објекта ГРО-А. Кабл је типа ПП00-Y 1x10мм  
 м 2 

 
 

3.1-11 Испорука и полагање уземљивачког кабла од СИП до главног разводног ормана 
објекта ГРО-Б. Кабл је типа ПП00-Y 1x6мм  
 м 2 

 
 

3.1-12 Испорука и полагање напојног кабла од ормана ГРО-А  до ормара постројења 
за повишење притиска санитарне воде РО-ПС. Кабл је типа Н2XХ-Ј 5x2,5мм 
полаже се делом кроз објекат и делом у цеви у земљи у већ припремљен ров. 
 м 55 

 
 

3.1  УКУПНО НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА   
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3.2 ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ     

      
3.2-01 Испорука и уградња главног разводног ормара ГРО-А, потребних димензија, 

израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, са носећом и везном 
конструкцијом, заштите ИП31 са  елзет бравама и кључевима, пертинакс 
плочом, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим 
материјалом потребним за комплетирање, заштићен антикорозивном бојом и 
офарбан бојом према жељи инвеститора. Орман је узидни предвиђен за 
трофазни прикључак, у свему према једнополној шеми сагласно важећим 
техничким прописима. 
На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну 
шему, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са 
симболом електричне струје. Опрему у ормару димензионисати за струју 
кратког споја од 6кА. 
1 ком.- заштитни уређај диференцијалне струје 40А/0.5А, 4п 
1 ком.- аутоматски осигурач АО 25А/Ц, 3п 
1 ком.- аутоматски осигурач АО 16А/Ц, 3п 
39 ком.- аутоматски осигурач АО 16А/Б 
9 ком.- аутоматски осигурач АО 10А/Б 
1 ком.- аутоматски осигурач АО 6А/Б 
3 ком.- аутоматски осигурач АО 2А/Б 
3 ком.- сигнална зелена лампица 
1 ком.- изборни прекидач 10А, 1п (1-0-2) 
1 ком.- контактор 230В, 20А, 2п 
1 ком.- програмабилни временски релеј 230В, 10А, 1п 
3 ком.- импулсни (бистабилни) релеј 230В, 10А, 1п 
Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног 
материјала.  

 ком 1 

 

 

3.2-02 Испорука и уградња главног разводног ормара ГРО-Б, потребних димензија, 
израђеног од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, са носећом и везном 
конструкцијом, заштите ИП31 са  елзет бравама и кључевима, пертинакс 
плочом, сабирницама, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим 
материјалом потребним за комплетирање, заштићен антикорозивном бојом и 
офарбан бојом према жељи инвеститора. Орман је узидни предвиђен за 
трофазни прикључак, у свему према једнополној шеми сагласно важећим 
техничким прописима. ком 1 
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На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну 
шему, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са 
симболом електричне струје. Опрему у ормару димензионисати за струју 
кратког споја од 6кА. 
1 ком.- заштитни уређај диференцијалне струје 40А/0.5А, 4п 
1 ком.- аутоматски осигурач АО 16А/Ц, 3п 
30 ком.- аутоматски осигурач АО 16А/Б 
8 ком.- аутоматски осигурач АО 10А/Б 
1 ком.- аутоматски осигурач АО 6А/Б 
3 ком.- аутоматски осигурач АО 2А/Б 
3 ком.- сигнална зелена лампица 
1 ком.- изборни прекидач 10А, 1п (1-0-2) 
1 ком.- контактор 230В, 20А, 2п 
1 ком.- програмабилни временски релеј 230В, 10А, 1п 
1 ком.- импулсни (бистабилни) релеј 230В, 10А, 1п 
Комплетно монтирано, прегледано, шемирано са испоруком осталог ситног 
материјала.  

 
3.2 УКУПНО ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ:   
3.3 ИНСТАЛАЦИЈЕ УТИЧНИЦА И РАСВЕТЕ     

      
3.3-01 Испорука и плагање у зиду испод малтера ПВЦ цеви за електроенергетске 

инсталације: 
фи 16мм 
 м 150 

 
 

3.3-02 Испорука и плагање у под ПЕ цеви за електроенергетске инсталације: 
фи 25мм 
 м 7 

 
 

3.3-03 Испорука и  полагање проводника Н2XХ-Ј 3x1,5мм за инсталацију обичног, 
серијског и наизменичног сијаличног места у објекту. Кабал се полаже делом 
по зиду и плафону на обујмицама, делом у цеви испод малтера у зиду. У цену је 
урачунат кабал, његово полагање са свим потребним повезивањем и разводним 
кутијама фи 78. Просечна дужина по сијаличном месту је 7м. 
 ком 109 

 

 

3.3-04 Испорука и  полагање проводника Н2XХ-Ј 3x1,5мм за инсталацију 
противпаничне расвете у објекту. Кабал се полаже делом по зиду и плафону на 
обујмицама, делом у цеви испод малтера у зиду. У цену је урачунат кабал, 
његово полагање са свим потребним повезивањем и разводним кутијама фи 78. ком 38 

 
 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (14/2020) | 192 од 236 

Просечна дужина по сијаличном месту је 12м. 
 

3.3-05 Испорука и  полагање проводника Н2XХ-Ј  3x1,5мм за повезивање прекидача. 
Кабал се полаже у цеви испод малтера са свим потребним повезивањем. 
Просечна дужина инсталације је 3 м. 
 ком 62 

 
 

3.3-06 Испорука и полагање проводника Н2XХ-Ј  3x2,5мм за инсталацију шуко ИИ 
утичница и извода за напајање бојлера и вентилатора. Кабал се полаже делом 
по зиду и плафону на обујмицама, делом у цеви испод малтера у зиду са свим 
потребним повезивањем и разводним кутијама фи 78. Просечна дужина 
инсталације је 8м. 
 ком 144 

 

 

3.3-07 Испорука и  полагање проводника  Н2XХ-Ј  5x6мм за напајање спољашње 
јединице климе објекта А. Кабал се полаже делом по зиду и плафону на 
обујмицама, делом у цеви испод малтера и у земљи. У цену је урачунат кабал, 
његово полагање и повезивање на оба краја. Просечна дужина је 15м. 
 ком 1 

 

 

3.3-08 Испорука и  полагање проводника  Н2XХ-Ј  5x2,5мм за напајање спољашње 
јединице климе објекта Б. Кабал се полаже делом по зиду и плафону на 
обујмицама, делом у цеви испод малтера и у земљи. У цену је урачунат кабал, 
његово полагање и повезивање на оба краја. Просечна дужина је 15м. 
 ком 1 

 

 

3.3-09 Испорука и  полагање проводника  Н2XХ-Ј  5x2,5мм за напајање трофазне 
утичнице за шторет у кухињи. Кабал се полаже делом по зиду и плафону на 
обујмицама, делом у цеви испод малтера. У цену је урачунат кабал, његово 
полагање и повезивање на оба краја, као и трофазна уградна утичница комплет 
са прибором за монтажу. Просечна дужина инсталације је 18м. 
 ком 2 

 

 

3.3-10 Испорука и  полагање проводника  Н2XХ-Ј  3x2,5мм за напајање  унутрашњих 
јединица климе. Кабал се полаже делом по зиду и плафону на обујмицама, 
делом у цеви испод малтера. У цену је урачунат кабал, његово полагање и 
повезивање на оба краја са потребним разводним кутијама. Просечна дужина је 
15м. 
 ком 27 

 

 

3.3-11 Испорука и  полагање проводника  Н2XХ-Ј  3x2,5мм за напајање  ваздушне 
завесе. Кабал се полаже делом по зиду и плафону на обујмицама, делом у цеви 
испод малтера. У цену је урачунат кабал, његово полагање и повезивање на оба 
краја. Просечна дужина је 20м. ком 2 
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3.3-12 Испорука и  полагање проводника  Н2XХ-Ј  3x2,5мм за напајање  РАЦК 

ормара. Кабал се полаже делом по зиду и плафону на обујмицама, делом у цеви 
испод малтера. У цену је урачунат кабал, његово полагање и повезивање на оба 
краја. Просечна дужина је 6м. 
 ком 2 

 

 

3.3-13 Испорука и  полагање проводника Н2XХ-Ј  3x1,5мм за напајање СОС централе 
тоалета. Кабал се полаже  делом по зиду и плафону на обујмицама, делом у 
цеви испод малтера, са свим потребним повезивањем. Просечна дужина 
инсталације је 20 м. 
 ком 2 

 

 

3.3-14 Испорука, монтажа и повезивање модуларних утичница и прекидача са 
комплетним прибором за монтажу:     

 2М уградна кутија са носачем модула и одговарајућом маском за 1 модул ком 57   
 2М уградна кутија са носачем модула и одговарајућом маском ком 91   
 3М уградна кутија са носачем модула и одговарајућом маском ком 2   
 4М уградна кутија са носачем модула и одговарајућом маском ком 17   
 6(7)М уградна кутија са носачем модула и одговарајућом маском ком 19   
 2М шуко утичница ком 182   
 2М шуко утичница са поклопцем ком 8   
 1М обичан прекидач ком 60   
 1М обичан прекидач 16А са тињалицим ком 15   
 1М наизменични прекидач ком 4   
 1М тастер 10А ком 21   

3.3-15 Испорука и уградња подне кутије за уградњу 10 модула. Поклопац кутије треба 
да има исту завршну обраду као и под у који де уграђује. Комплетна кутија са 

свим потребним материјалом за уградњу и повезивање. 
 kom 2 

 
 

3.3-16 Испорука, монтажа и повезивање следећих светиљки у објекту: 
Понудом обухватити набавку, испоруку и монтажу светиљки са свим 
потребним монтажним и инсталационим прибором, као и потребним изворима 
светлости (сијалицама) и напајањем. 
Светиљка тип С1 - Уградна растерска светилјка -АРЦО ДЛМ2 ,,или 
одговарајућа'' следећих карактеристика: 
- Завршна обрада је пластификација електростатичким наношењем боје у kom 21 
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праху. Завршна боја је бела отпорна на УВ. 
- Светилјка је приближних димензија 1295x 295x60мм/ш x в x д (+/-10%) са 
могућношћу уградње у спуштен плафон 1200x300мм. 
- Растер светилјке мора да буде од посребреног анодизованог алуминијума, 
двоструко параболичног чистоће минимум 99.9%.  
- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 700мА.   
- Ограничење блјештања УГР<19, док је угао одсецања снопа на 65° 
Л<200цд/м2. 
- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 140лм/W док укупан светлосни флукс 
извора не сме да буде мањи од 3600лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке замене ЛЕД модула на месту монтаже 
као и драјвера. ЛЕД модули су с тим у вези усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Пропусна моћ, ЛОР ≥ 0.9 
-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 28W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-цосφ≥0.95. 
-Животни век ЛЕД модул: >60 000х (Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП20. 
-Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 

 Светиљка тип С2 - Уградна  растерска светилјка АРЦО ДЛМ2 ,,или 
одговарајућа'' следећих карактеристика: 
-Завршна обрада је пластификација електростатичким наношењем боје у праху. 
Завршна боја је бела отпорна на УВ. 
- Светилјка је приближних димензија 1295x 295x60мм/ш x в x д (+/-10%) са 
могућношћу уградње у спуштен плафон 1200x300мм. 
- Растер светилјке мора да буде од посребреног анодизованог алуминијума, 
двоструко параболичног чистоће минимум 99.9%.  
-Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 700мА.   
-Ограничење блјештања УГР<19, док је угао одсецања снопа на 65° 
Л<200цд/м2. 
- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 140лм/W док укупан светлосни флукс 
извора не сме да буде мањи од 4900лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке замене ЛЕД модула на месту монтаже 
као и драјвера. ЛЕД модули су с тим у вези усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Пропусна моћ, ЛОР ≥ 0.9 ком 42 
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-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 38W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-цосφ≥0.95. 
-Животни век ЛЕД модул: >60 000х (Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП20. 
- Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе 
ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 

 Светиљка тип С3 - Висећа светилјка у облику прстена - ЛУНА РИНГ /С  ,,или 
одговарајућа'' следећих карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од алуминијума. Дифузор је опални израђен од 
поликарбоната. 
-Завршна обрада: заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре. 
- Светилјка је приближних димензија 650/400/110 Ø1/Ø/2/Х мм  (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке мора да буде максималних 45W док је флукс минимум 
4182лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л70Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП40. 
- Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе 
ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. ком 2 

 

 

 Светиљка тип С4 - Висећа светилјка за акцентно осветлјење  МИЦРО/С  ,,или 
одговарајућа'' следећих карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од алуминијума. 
-Завршна обрада: заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре. 
-Светилјка је приближних димензија 45/500 Ø/Х мм  (+/-10%). 
-Укупна снага светилјке мора да буде максималних 7W док је флукс минимум 
601лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л70Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП20. 
-Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. ком 3 
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 Светиљка тип С5 - Висећа линијска светилјка НЕО ЛИНЕА ОФФИЦЕ ,,или 
одговарајућа'' следећих карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од екструдираног алуминијумског профила. 
-Завршна обрада: анодизација у природној боји алуминијума. 
-Светилјка поседује опални дифузор. 
-Светилјка је приближних димензија 1694x46x55мм/ш x в x д (+/-10%). 
-Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 700мА. 
-Укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 5900лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке замене ЛЕД модула на месту монтаже 
као и драјвера. ЛЕД модули су с тим у вези усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 68W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Поседује заштиту од кратког споја и заштиту од прекомерне температуре. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП42. 
- Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе 
ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 

ком 2 

 

 

 Светиљка тип С6 - Шински рефлектор за директно осветлјење са пасивним 
хлађењем - АИРО  ,,или одговарајућа'' следећих карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од алуминијума ливеног под притиском. 
-Завршна обрада: епокси-полиестер ситноструктурне текстуре. 
-Светилјка мора имати могућности прецизног усмеравања светлосног зрака у 
две осе. 
-Светилјка је приближних димензија 125/106/160мм ш x в x д (+/-10%). 
-Шина дужина 2м. 
-Укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 968лм.  
-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 8W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л80Б10). 
- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  
минимум ИП20. 
- Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе 
ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
 ком 4 

 

 

 Светиљка тип С7 - Уградни довнлигхтер - Приме К Р  ,,или одговарајућа'' ком 23   
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следећих карактеристика: 
-Кућиште алуминијума ливеног под притиском.  
- Завршна обрада је пластификација електростатичким наношењем боје у 
праху. Завршна боја је бела отпорна на УВ. 
-Дуфузор од пескираног стакла. 
- Светилјка се испоручује са стандардним прибором за монтажу у плафон. 
- Светилјка је овалног облика пречника 206мм и ширине 59.8мм (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке мора да буде максималних 30W док је флукс минимум 
2280лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРи≥80.  
-Животни век ЛЕДмодул: >50 000х (Л70Б50). 
- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  
минимум ИП44/ИП20 (са доње стране/са горње стране).  
- Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе 
ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 

 Светиљка тип С8 - Надградна компактна овална вододихтована светилјка 
слична типу Тортуга ЛЕД следећих карактеристика. 
- Кућиште је од вандал отпорног, самогасивог поликарбоната. Дифузор је 
такође вандал отпоран, засењен са редукцијом блјештања од поликарбоната. 
- Светилјка се испоручује са стандардним прибором за монтажу на плафон. 
- Светилјка је овалног облика пречника 400мм и ширине 95мм (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке је  максималних 28W док је флукс минимум 2300лм. 
-фактор снаге ≥ 0.9. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >30 000х (Л70Б50). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 60598-1 је ИП54. 
-Светилјка је усклађене са европским директивама које важе за производе ЛВД, 
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
У цену је урачуната свтиљка, њена монтажа, као и демонтажа и одношење 
постојеће светиљке на чије место се монтира нова. ком 12 

 

 

 Противпанична ЛЕД светиљка за уградњу у или на плафон. Светиљка је 
димензија 350X134X35 мм. У светиљку су уграђена 12  лед модула, укупног 
флукса 85 лм,  светиљка је у приправном споју са сопственом аку-батерија 3,6В 
1Ах за аутономни рад од 3 сата. Светиљка је израђена у заштити ИП40 са 
додатним показивачем правца СП-114. за правац кретања, слично типуОлyмпиа 
елецтроницс ГР-310/12Л/180.  ком 38 

 

 

3.3-17 Ситан монтажни материјал. пауш. 1   
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3.3-18 Завршна мерења и испитивања инсталација са свим тестима. пауш. 1   
 ИНСТАЛАЦИЈЕ УТИЧНИЦА И РАСВЕТЕ УКУПНО:   
      

3.4 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ     

      
3.4-01 Испорука и постављање ФеЗн траке 25x4мм (30x3,5мм) за узраду темељног 

уземљивача објекта.   м 175   

3.4-02 Набавка и уградња контактног елемента сличног типу КОН 01 50422, за 
настављање жице темељног уземљивача и повезивање земљовода. ком 11   

3.4-03 Испорука и постављање траке за земљовод (спусни проводници) сличне типу  
Рф 90701,од нерђајућег челика  30x3,5мм пун пресек. Просечна дужина извода 
је 3м. ком 8 

 
 

3.4-04 Испорука и постављање траке за земљовод (хидроцил) сличне типу  Рф 
90701,од нерђајућег челика  30x3,5мм пун пресек. Просечна дужина извода је 
6м. ком 1 

 
 

3.4-05 Испорука и постављање траке за земљовод за  уземљење СИП-а сличне типу  
Рф 90701, од нерђајућег челика  30x3,5мм пун пресек. Просечна дужина извода 
је 3м. ком 2 

 
 

3.4-06 Набавка и уградња проводника одводног система сличног типу АХ1 90200, 
израђен од алуминијума  Ø10мм пун пресек. Монтира се на типским носачима.  
Просечна дужина спуста је 3м.  ком 8 

 
 

3.4-07 Набавка носача за зид сличног типу ЗОН03 20322, израђен од нерђајућег 
челика, комплет са вијком и типлом .  ком 32   

3.4-08 Набавка и уградња контактног елемента - мерни спој сличнан типу КОН02 
40122, израђен од нерђајућег челика  за међусобно повезивање спусног 
проводника и  траке земљовода.  ком 8 

 
 

3.4-09 Набавка и уградња носача механичке  
заштите сличног типу ВЗ носач 03  303, израђен  
од нерђајућег челика. Комплет са вијком  
дужине 50мм. ком 16 

 
 

3.4-10 Набавка и уградња механичке заштите  
сличне типу ВЗ 10, израђена од нерђајућег  
челика дужина 1,5м. Комплет са вијком  
дужине 50мм и типлом ком 8 

 
 

3.4-11 Набавка и уградња контактног елемента  сличног типу КОН08 50111, израђен 
од нерђајућег челика  за међусобно повезивање   спусног  и прихватног ком 8   
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проводника . 

3.4-12 Набавка и уградња проводника прихватног 
 система сличног типу АХ1 90200, израђен  
од алуминијума  Ø10мм пун пресек.  
Монтира се на типским носачима.  м 220 

 
 

3.4-13 ИНабавка носача за лимени кров  сличног типу СОН 16 11621, израђен од 
нерђајућег челика, комплет са вијком и заптивком .  ком 160   

3.4-14 Набавка носача за лимени кров  сличног типу СОН 16 11621, израђен од 
нерђајућег челика, комплет са вијком и заптивком .  ком 160   

3.4-15 Набавка контактног елемента за повезивање прихватног проводника на ограду 
сличног типу КОН06 60122, израђен од нерђајућег челика.  Притезање се врши 
вијцима.   ком 8 

 
 

3.4-16 Набавка и уградња контактног елемента сличног типу КОН04А 50522, израђен 
од нерђајућег челика  за међусобно повезивање проводника прихватног 
система.   ком 8 

 
 

3.4-17 Набавка и уградња контактног елемента за повезиванење металних маса 
сличног типу КОН05 80518, израђен од нерђајућег челика.   ком. 1   

3.4-18 Испитивање галванске повезаности металних маса и уземљења громобранских 
инсталација и издавање атеста. пауш.    

 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:   
      
3 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА     

3.1 НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА     
3.2 ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ     
3.3 ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ     
3.4 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ     

      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА УКУПНО:   
      
4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ      

4.1 ТК ПРИКЉУЧАК     
4.1-01 Испорука  и монтажа телекомуникационе прикључне кутије за спољашњу 

монтажу, предвиђене за увод једног оптичког и једног бакарног кабла са свим 
потребним материјалом и прибором за увођење каблова и међусобно спајање.  ком 2 
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4.1 УКУПНО ТК ПРИКЉУЧАК     

      
4.2 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ     

4.2-01 РАЦК-А  --  Испорука и уградња назидног 9У/19"  РАЦК ормара за смештај 
телекомуникационе опреме. Ормар је димензија 600x450x500мм, са стакленим 
вратима и бравом. У ормар се уграђују 1 фибер оптички патцх панел 19"/1У са  
12 СЦ и/или 24 ЛЦ конектора, са слиде механизмом и сплајс касетом, 2 патцх 
панела 19"/1У са 24 РЈ-45 УТП кат. 6, 2 кабловска ранжирна панела, 230В 
разводни ПДУ панел 19"/1У са 6 утичних места и две полице. ком 1 

 

 

4.2-02 РАЦК-Б  --  Испорука и уградња назидног 9У/19"  РАЦК ормара за смештај 
телекомуникационе опреме. Ормар је димензија 600x450x500мм, са стакленим 
вратима и бравом. У ормар се уграђују  фибер оптички патцх панел 19"/1У са  
12 СЦ и/или 24 ЛЦ конектора, са слиде механизмом и сплајс касетом, патцх 
панел 19"/1У са 24 РЈ-45 УТП кат. 6, 230В разводни ПДУ панел 19"/1У са 6 
утичних места и једна полица. ком 1 

 

 

4.2-03 Испорука, монтажа и повезивање модуларних телекомуникационих утичница, 
утичнице се монтирају у заједничку маску са енергетским, уградне кутије, 
носачи модула и маске су предвиђени предмером енергетских инсталација. 
Утичнице се монтирају у одговарајуће носаче у зиду, парапетном каналу  или 
подној кутији. 
1М РЈ-45 комуникациона утичница ком 49 

 

 

4.2-04 Испорука и монтажа надградна телекомуникациона утичница РЈ45 са ТП 
конкеторским модулом са интегрисаним системом означавања, застором  РЈ45 
сцреен конектором цат.6; предвиђена је за монтажу на зид или плафон ком 4 

 
 

4.2-05 Испорука и плагање у зиду испод малтера ПВЦ цеви за инсталације слабе 
струје: 
фи 16мм м 210 

 
 

4.2-06 Испорука и плагање у поду ПЕ цеви за инсталације слабе струје:  
фи 25мм м 12   

4.2-07 Испорука и плагање топлоцинкованих перфорираних носача каблова са свим 
потребним елементима за спајање и вешање: 
ПНК 100x60мм м 35 

 
 

4.2-08 Испорука и провлачење кроз претходно положене ПВЦ цеви,  прикључних 
каблова:     

 Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,6мм m 25   
 ФО 4Ф СМ m 25   
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4.2-09 Испорука и провлачење кроз претходно положене ПВЦ цеви, и носаче каблова, 
комуникационог кабла: 
ФТП цат6 м 1260 

 
 

4.2-10 Завршна мерења и испитивања инсталација пауш.    
4.2-11 Ситан монтажни материјал. пауш.    

4.2 УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У 
ОБЈЕКТУ:     

      
4.3 ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА     

4.3-01 Испорука и уградња у РАЦК-А орман (позиција Б.1) следеће опреме: 
- 16-канални хибридни ХД-ТВИ/АХД дигитални снимач; Подржава 16 ХД-ТВИ 
(3 МП/1080п/720п) или АХД (1080п/720п); Компресија Х.265+/ Х.265/ Х.264+/ 
Х.264; Брзина записа: 240 фпс@3МП; Дуал стреам; Простор за 2 САТА ХДД 
(до 6ТВ), са ХДД 4ТБ kom 1 

 

 

4.3-02 Испорука и уградња у РАЦК-А орман (позиција Б.1) следеће опреме: 
- Напојни блок 12Вдц, 15 Ампера, 18 излаза, стабилисано централно напајање , 
осигурач и ЛЕД индикација за сваки канал, до 0.83 Амп за сваки канал. 
Самоуспостављање режима заштите И напајања. ком 1 

 
 

4.3-03 Испорука и монтажа ХД-ТВИ буллет камере, Резолуција 5 Мпиx 
(2560x1944@20фпс) и 4 Мпиx@25фпс; Механички ИР филтер (ИЦР); 
Осетљивост 0.01 Луx (0 ИР он); Фиксни објектив 3.6 мм; Интелигентна ЕXИР 
расвета домета до 40 м (Смарт ИР); За унутрашњу/ спољашњу монтажу 
(ИП67);Д-WДР; ОСД; БЛЦ; ДНР; АГЦ; Радна температура -40°Ц~60°Ц; 
Напајање 12Вдц/5W.  ком 11 

 

 

4.3-04 Испорука и полагање кроз претходно положене носаче каблоба, а делом у ПВЦ 
цеви, каблова: 
РГ59 + 2x0,75мм² ХФ м 270 

 
 

4.3-05 Испорука ПАТЦХ кабла цат.6а, повезивање снимача на свитцх у РАЦК орману 
и подешавање параметара за даљински приступ уређају путем рачунарске 
мреже или интернета. ком 1 

 
 

4.3-06 Инсталација софтвера са пуштањем у рад од стране сервиса и отклањање 
евентуалних недостатака, са издавањем овереног записника о функционалном 
испитивању. ком 1 

 
 

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА     
      

4.4 СОС СИГНАЛИЗАЦИЈА     
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4.4-01 Испорука и уградња сета за СОС сигнализацију тоалета за особе са посебним 
потребама. Сет се састоји од централе, сигналне лампе, потезног тастера са 
канапом, притисног тастера за искључење аларма и напојним модулом 
230/24Вац. Централа се напаја напоном 24Vac/dc, уграђује се у зид у 
инсталациону кутију. У цену је укључена монтажа и повезивање. 
 kom 2 

 

 

4.4-02 Испорука и полагање комуникационог кабла,кабл се полаже кроз инсталациону 
гибљиву ПВЦ цев, у цену је урачунат кабл, цеви и полагање: 
J-H(St)H 2x2x0,8mm 
 m 20 

 
 

4.4 УКУПНО СОС СИГНАЛИЗАЦИЈА:     
4 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 

СИСТЕМА     

4.1 УКУПНО ТК ПРИКЉУЧАК     
4.2 УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У 

ОБЈЕКТУ     

4.3 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА     
4.4 УКУПНО СОС СИГНАЛИЗАЦИЈА     

 УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ     
      
5 СИСТЕМ ДОЈАВЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА     

5-01 Испорука микропроцесорске централе капацитета две 
петље са ЈЕДНОМ ПЕТЉОМ за прикључење максимално 
127 адресабилних јављача/модула/сирена + 127 адре- 
сабилних подножја са сиреном  по петљи.Централа мора 
да поседује: Мрежни блок 24В/2,5А. 
Процесорску и оперативна јединица са графичким 
ЛЦД 240x64 карактера. 
2 слободно програмабилних функцијских тастера на 
оперативној једници 
250 слободно програмабилне зоне 
2 надзирана излаза за сигналне уређаје 24В/500мА 
3 слободно програмабилна безнапонска релејна излаза 
(30В/1А) 
8 дигиталиних ОЦ-излаза, слободно програмабилна 
2 надзираних дигитална ОЦ-улаза, слободно програмабилна 
2 осигурана излаза за спољне потрошаче 24Вдц 

kom 1  
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2 одвојена РС232 и УСБ порт, 
1 редунданти РС485 интерфејс. 
Софтвер за свакодневно извршење аутоматске калибрације 
јављача 
Метално кућиште ИП42 
ВдС сертификат 
Слична типу: Солутион Ф2 произвођача НСЦ 

5-02 Испорука претварач напона 24Вдц/12Вдц(250мА) са 
РЛ-излазом (безнапоснки контакт 5А/250ВАЦ) 
Сличан типу : ПН24/12 произвођача Френки-Аларм 

kom 1  
 

5-03 Telefonski dojavni automat, 2 govorne poruke 
dojava na 12 telefonskih brojeva, 2 ulazne zone 
Sličan tipu: P-VOX proizvođača Fidra 

kom 1  
 

5-04 2 akubaterije 12V/12Ah smeštene u posebnom kućištu 
koje pri ispadu mrežnog napajaња обезбеђују 
непрекиданрад централе у трајању 72х у нормалном 
режиму и 30.минута у алармном стању 
Сличан типу: СП12-24 произвођача Wеида 

kom 1  

 

5-05 Испорука аналогно адресабилни оптички детектор дима.'' ХОЦХИКИ '' 
са Хоцхики-ЕСП-протоколом. Јављач мора, да је имун на 
електромагнетне и комуникационе сметње, да има могућ- 
ност аутоматске ''дрифт'' компензацију. Уз софтверску подршку 
централе могуће је извршити калибрацију аутоматски. 
Адресирање детектора електронски ручним програматором. 
Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку 
напајања, све до евентуалног новог адресирања 
Две алармне ЛЕД диоде омогућују видљивост од 360°, са 
механизмом који онемогучава демонтажу јављача без 
коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора 
преко пп-централе. 
ВдС сертификат 
Сличан типу: АЛН-ЕН произвођач ХОЦХИКИ 

 

kom 41  

 

5-06 Аналогно адресабилни термички детектор 
пожара.'' ХОЦХИКИ '' 
са Хоцхики-ЕСП-протоколом. Јављач мора, да 
је имун на 
електромагнетне и комуникационе сметње, да 
се софтверски 
одређује температурни прага аларма јављача 
на централи. 

kom 2  
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Адресирање детектора електронски ручним 
програматором. 
Унета адреса остаје трајно у меморији 
детектора и при нестанку 
напајања, све до евентуалног новог 
адресирања 
Две алармне ЛЕД диоде омогућују видљивост 
од 360°, са 
механизмом који онемогучава демонтажу 
јављача без 
коришћења посебног алата. Могућност 
тестирања детектора 
преко пп-централе. ВдС сертификат 
Сличан типу: АТЈ-ЕН произвођач ХОЦХИКИ 
У.К. 
или еквивалент. Набавка, испорука 

 

5-07 Испоурка стандардно подножје без електроник за адресабилне 
јављаче пожара са ЕСП протоколом 
Сличан типу: YБН-Р/3 произвођач ХОЦХИКИ 

kom 40  
 

5-08 Испоурка подножје са излолатором петље за адресабилне 
јављаче пожара са ЕСП протоколом 
Сличан типу: YБН-Р/3СЦИ произвођач ХОЦХИКИ 

kom 3  
 

5-09 Испорука паралелног индикатора аларма. Сличан типу ПИ-05 
произвођач Френки- Аларм. kom 12   

5-10 Испорука аналогно адресабилни ручни јављач пожара са  
интегрисаним изолаторима петлје са кућиштем СР ХОЦХИКИ,  
и заштитним поклопцем од случајно активирања ПС200  
са Хоцхики-ЕСП-протоколом и тако практично имун на електро- 
магнетне и комуникационе сметње, црвено АБС кућиште, 
ИП24 Статусна ЛЕД индикације за аларм и кратак спој петлје 
Адресирање детектора електронски ручним програматором. 
Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку 
напајања, све до евентуалног новог адресирања 
ЛПЦБ-сертификат 
Сличан типу: ХЦП-Е/СЦИ произвођач ХОЦХИКИ 

ком 4  

 

5-11 Конвенционални алармна сирена 10-28Вдц, 110дб/1м, 
32 тона са кућиштем, ИП45 
ВдС сертификат 
Сличан типу: Бансхее Мт произвођач Хосиден Бессон Лтд. 

ком 3  
 

5-12 Испорука и полагање сигналног кабла ЈХ(СТ)Х 2x2x0,8мм 
кроз халоген фрее ребрасто црево 16/11 које се полаже кроз м 300   
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малтер приликом ливења. 
Кабл мора да поседује потврду о усаглашености.Кабл 
мора да задовољи захтеве "Правлиника о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру одредјених 
граница напона" (Сл.гласник РС, 13/2010) 

5-13 Испорука ватроотпорног кабла ЈЕ-Х(СТ)Х 2x2x0,8мм 
ФЕ180/Е90, Полагање халоген freе црева испод малтера. 
Полагаје кабла у халоген фрее ребрасто црево . 
Кабл мора да поседује потврду о усаглашености.Кабл 
мора да задовољи захтеве "Правлиника о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру одредјених 
граница напона" (Сл.гласник РС, 13/2010) 

м 60  

 

5-14 Испорука ватроотпорног кабла N2HX 3X1,5mm FE180/E90 за потребе 
искључења ГРО .Полагање халоген free црева испод малтера. Полагање 
кабла у халоген free ребрасто црево. Кабл мора да поседује потврду о 
усаглашености. Кабл мора да задовољи захтеве „Правилника о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона“ 
(Сл.гласник РС, 13/2010) 

м 40  

 

5-15 Ситан неспецифицирани инсталациони материјал пауш    
5-16 Монтажа и повезивање јављача пожар/модула и сирена ком 51   
5-17 Пуштање у рад, што обухвата следеће услуге: 

Адресирање јављача пожара. 
Обележавање јављача. 
Убацивање уметака јављача у подножја. 
Провера исправности изведене инсталације. 
Монтажа и повезивање обележених водова са ппц. 
Монтажа и повезивање обележених водова са пт. 
Монтажа и повезивање обележених водова са тел. аутоматом. 
Програмирање система. 
Функционално испитивање система. 
Обука корисника основама руковања системом. 
Издавање сертфиката,упутства за руковање системом као 
и записника о функционалном испитивању и пуштање у рад 

пауш   

 

5 УКУПНО СИСТЕМ ДОЈАВЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА   
      
5 РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО СИСТЕМ ДОЈАВЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА   
      
6 МАШИНСКИ РАДОВИ 

Овим предмером као и пројектом предвиђена је опрема која према 
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проспектима и упутствима 
произвођача испуњава параметре који су захтевани од стране инвеститора. 

Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове 
увидом у текстуалну 

и графичку документкацију, како не би касније дошло до неоправданих 
накнадних радова. 

У свакој позицији овога предмера, уколико није супротно написано, 
обухваћени су: 
       - Набавка, 

       - Транспорт до места уградње, 
       - Монтажа и уградња, 

       - Израда специфичних склопова, 
     - Испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала, 

      - Сав потребан алат, скеле и транспортна средства, 
       - Теренски додаци радника, смештај и исхрана, 

       - Превоз радника, 
       - Порез. 

Сва повезивања електрпотрошача по овом пројекту и пуштање у рад 
свих мотора су обавеза испоручиоца. 

Пре наручивања опреме потребно је да извођач добије сагласност од стране 
пројектанта 

и инвеститора. За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност 
Инвеститора. 

 
6.1 ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ     

 Спољашња јединица 
Мулти В (ВРФ) спољашња јединица у изведби аеро-термалне топлотне пумпе 

са уграђеним херметичким компресорима и измењивачем. Произвођача "LG"- Ј. 
Кореа или еквивалентно. 

Напомена : Спољна јединица мулти  система монтира се на плато иза објекта, 
на висини од 3.5м испод унутрашњих јединица. 

 

   

 

6.1-01 ARUN100LTE4 
Јединица омогућава спајање до 25 унутрашњих јединица. 

Техничке карактеристике: 
Qh укупно = 27,2 kW ком. 1 
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Прикључна снага: 
N укупно = 6,0 kW    /  3/380-415 V/ 50 Hz 
COP: 4,68 (100% оптерећења) 
Tv = 35°C ST 
Tp = 27°C ST, 46%RH 
Qg укупно = 27,2 kW 
N укупно = 6,1 kW    /   3/380-415 V/ 50 Hz 
COP: 5,12 (100% оптерећења) 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
Радно подручје: грејање: od -18° do 18°C 
Радно подручје: хлађење: od -10° do 48°C 
Ниво звучног притиска: 56 dB(A) на удаљености 1m од јединице 

Димензије укупно: 
ШxВxД (mm) = 920x1680x760 
Тежина укупно: 208 kg 

 

6.1-02 ARUN160LTE4 
Јединица омогућава спајање до 40 унутрашњих јединица. 

Техничке карактеристике: 
Qh укупно = 46,7 kW 
Прикључна снага: 
N укупно = 10,9 kW    /  3/380-415 V/ 50 Hz 
COP: 4,11 (100% оптерећења) 
Tv = 35°C ST 
Tp = 27°C ST, 46%RH 
Qg укупно = 42,3 kW 
N укупно = 11,3 kW    /   3/380-415 V/ 50 Hz 
COP: 4,42 (100% оптерећења) 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
Радно подручје: грејање: od -18° do 18°C 
Радно подручје: хлађење: od -10° do 48°C 
Ниво звучног притиска: 56 dB(A) на удаљености 1m од јединице 

ком. 1 
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Димензије укупно: 
ШxВxД (mm) = 1240x1680x760 
Тежина укупно: 280 kg 

 

 Унутрашње јединице 
Унутрашње  јединице мулти В (ВРФ) система касетне изведбе (беле боје ) са 

пратећим панелом. Произвођача "LG"- Ј. Кореа или еквивалентно.  
 

   
 

6.1-03 ARNU05GTRC2 - касетна јединица 
Qh  = 1,6 kW 
Tv = 35°C 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 1,8 kW 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
VZ =450/396 m3/h 
N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz 
Димензије: ШxВxД (mm) = 570x214x570 
Тежина: 13,1 kg 
Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700 
Тежина панела: 3 kg 
Фреон:  R-410A 
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 27/26 dB(A) на удаљености 1,5 m од 
јединице: 

 

ком. 9 

 

 

6.1-04 ARNU07GTRC2 - касетна јединица 
Qh  = 2,2 kW 
Tv = 35°C 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 2,5 kW 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
VZ =450/420 m3/h 
N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz 
Димензије: ШxВxД (mm) = 570x214x570 
Тежина: 13,5 kg 
Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700 
Тежина панела: 3 kg ком. 7 
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Фреон:  R-410A 
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 27/26 dB(A) на удаљености 1,5 m од 
јединице: 

 

6.1-05 ARNU09GTRC2 - касетна јединица 
Qh  = 2,8 Kw 
Tv = 35°C 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 3,2 kW 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
VZ =480/450 m3/h 
N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz 
Димензије: ШxВxД (mm) = 570x214x570 
Тежина: 13,5 kg 
Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700 
Тежина панела: 3 kg 
Фреон:  R-410A 
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 29/28 dB(A) на удаљености 1,5 m од 
јединице: 

 

ком. 1 

 

 

6.1-06 ARNU12GTRC2 - касетна јединица 
Qh  = 3,6 kW 
Tv = 35°C 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 4,0 kW 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
VZ =522/420 m3/h 
N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz 
Димензије: ШxВxД (mm) = 570x214x570 
Тежина:14,2 kg 
Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700 
Тежина панела: 3 kg 
Фреон:  R-410A 
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 30/27 dB(A) на удаљености 1,5 m од 
јединице: 

 

ком. 4 
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6.1-07 ARNU15GTQC2 - касетна јединица 
Qh  = 4,5 kW 
Tv = 35°C 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 5,0 kW 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
VZ =660/540 m3/h 
N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz 
Димензије: ШxВxД (mm) = 570x256x570 
Тежина: 15 kg 
Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700 
Тежина панела: 3 kg 
Фреон:  R-410A 
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 36/34 dB(A) на удаљености 1,5 m од 
јединице: 

 

ком. 2 

 

 

6.1-08 ARNU18GTQC2 - касетна јединица 
Qh  = 5,6 kW 
Tv = 35°C 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 6,3 kW 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
VZ =672/600 m3/h 
N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz 
Димензије: ШxВxД (mm) = 570x256x570 
Тежина:15,5 kg 
Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700 
Тежина панела: 3 kg 
Фреон:  R-410A 
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 37/35 dB(A) на удаљености 1,5 m од 
јединице: 

 

ком. 3 

 

 

6.1-09 ARNU24GTPC2 - касетна јединица 
Qh  = 7,1 kW 
Tv = 35°C 
Tp = 27°C ST, 19°C VT ком. 1 
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Qg = 8,0 kW 
Tv= 7°C ST 
Tp = 20°C ST 
VZ =1020/680 m3/h 
N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz 
Димензије: ШxВxД (mm) = 840x204x840 
Тежина:20,8 kg 
Димензије панела: ШxВxД (mm) = 950x25x950 
Тежина панела: 3 kg 
Фреон:  R-410A 
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 36/34 dB(A) на удаљености 1,5 m од 
јединице: 

 

 Регулација и управљање 
     

6.1-10 PQRCVSL0QW (УJ) 
Испорука и монтажа ожиченог централног контролера за управљање унутрашњим јединицама, са LCD 
интерфејсом, произвођач "LG"-Ј. Кореа или еквивалентно. 

 

ком. 27 

 

 

6.1-11 PREMTB100 (СJ) 
Испорука и монтажа ожиченог централног контролера за управљање спољном јединицом, са LCD 
интерфејсом, произвођач "LG"-Ј. Кореа или еквивалентно. 

 

ком. 1 

 

 

6.1-12 Цевни развод и пуштање у погон 
Бакарне цеви за гасну и течну фазу расхладног флуида, са свим материјалом за 
монтажу и везу спољне и унутрашњих јединица система, у комплету са 
полиетиленском изолацијом са парном браном класе B1 

   
 

 Ø6.35 mm m 125   
 Ø9.52 mm m 45   
 Ø12.7 mm m 153   
 Ø15.9 mm m 24   
 Ø19.1 mm m 7   
 Ø22.2 mm m 16   
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 Ø28.6 mm m 30   
6.1-13 Испорука и монтажа комуникационог кабла LY-CY 4x0.75 између спољне и 

унутрашњих јединица, као и за централну контролу. m 160   

6.1-14 Испорука и монтажа међувезног кабла N2XH 5x1.5mm2 између спољне и 
унутрашњих јединица. m 180   

6.1-15 Испорука и допуна фреона R410A за гасну и течну фазу ВРФ система. kg 11   
6.1-16 Y-Рачве:  

Испорука и уградња Y-рачве за двоцевни систем Мулти В - ВРФ, производ "LG" -
Ј. Кореа или еквивалентно. 

   
 

 ARBLN01621 ком. 11   
 ARBLN03321 ком. 8   
 ARBLN07121 ком. 6   

6.1-17 Испорука и монтажа PVC "NIBCO" или еквивалентно, цеви за одвод кондензата 
из унутрашњих и спољних јединица, комплет са фитингом и материјалом за 
качење и спајање. Следећих димензија : 

   
 

 Ø25 mm (унутрашњи пречник цеви) m 130   
 Ø32 mm (унутрашњи пречник цеви) m 22   
 Ø40 mm (унутрашњи пречник цеви) m 13   
 Ø50 mm (унутрашњи пречник цеви) m 8   

6.1-18 Испорука и монтажа сувог сифона DN32 са куглицом за повезивање цевне 
мреже кондензата ВРФ јединица на канализациони одвод.  ком. 3   

6.1-19 Испорука и уградња челичне конструкције за постоље спољне јединице ВРФ 
система.  кг 86   

6.1-20 Испорука и монтажа ПНК регала као заштита ВРФ фреонских бакарних цеви 
приликом вођења од спољне јединице до самог објекта. Димензија 
50x50x2000mm.  m 10 

 
 

6.1-21 Испорука и уградња електро радијатора за грејање тоалета у простору. Електро 
радијатори имају регулацију температуре преко подесивог термостата. 
Производ "BOSCH" - Немачка или еквивалентно : 
тип : TRONIC 1000 EC 1000-1 
ел. снаге: 1000W 
1~/50Hz/220V ком. 1 

 

 

6.1-22 Испорука и монтажа ваздушне завесе, са командном таблом, контролером за 
вођенје уређаја, производ "OLEFINI" или еквивалентно, следећих 
карактеристика: ком. 2 
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  тип: K- 15W 
  проток ваздуха V = 1350/1700 m3/h 
  ел. снага вентилатора Nv. = 0,24 kW 
1x50 Hz / 220V  
  домет ватдушне струје L=2.5 m 
  димензије ДxВxШ = 1820x203x202 mm 

6.1-23 Испорука и монтажа локалних аксијалних вентилатора за вентилацију 
санитарних чворова, производ "Systemair" или еквивалентно (за уградњу у 
плафон или зид), следећих техничких карактеристика: 
тип: BF 150 TH 
проток ваздуха Vmax = 100 m3/h 
напор вентилатора Hmax = 30 Pa 
снага електромотроа Nm = 30 W 
1x230 V, 50 Hz 
Вентилатор се испоручује са неповратноим дампером и временским тајмером 
(подесивим 1-30 мин.). ком. 14 

 

 

6.1-24 Испорука и монтажа одсисних вентилационих канала од ПВЦ цеви ø125mm 
дужине 6m са лулом на завршном крају и вентилационом жалузином производ 
"Systemair" тип BVK 120 или еквивалентно. ком. 14 

 
 

      
6.1 УКУПНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ:     

    
6.2 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

     

6.2-01 Припремни радови, који обухватају : 
*провера синхронизованости пројекта са осталим инсталацијама и 
усклађивање свих радова у току извођења 

паушал 
   

 

6.2-02 Завршни радови, који обухватају : 
*проба кондезне инсталације на хидраулички притисак 
*проба фреонске инсталације на хидраулички притисак 
*вакумирање фреонске инсталације  
*урегулисавање комплетне инсталације и пуштањеу погон са пробним радом 
*прибављање атеста о нивоу буке у просторијама 
*испитивање функционалности комплетних кругова аутоматике 
*мерење термотехничких параметара од стране овлашћеног лица 
(акредитоване лабораторије) са израдом записника и чек листе у три примерка 

паушал 
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*израда елабората-извештаја о извршеном мерењу у три примерка 
*израда упутства за руковање и одржавање 

 
6.2 УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ: 

     

    
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА   

6.1 УКУПНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ     
6.2 УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ     

 УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:     
      
 
 

     

7 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА     
7-01 Набавка ручног преносног апарата за гашење пожара типа S-9 ком 6   
7-02 Набавка ручног преносног апарата за гашење пожара типа CO2-5 ком 1   

 УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА:     
      
7 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТИТЕ     
 УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА:     
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  
 
 
1.АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

 

 
2.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 

 

 
3.ЕЛЕКТРО РАДОВИ :                                                                                                              ______________________                                                                                                         
 
4.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ:                                                                              _______________________ 
 
5.СИСТЕМИ ДОЈАВЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЖАРА:                                                       ________________________ 

 
6.МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:                                                                                            ______________________ 
 
7.ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА: 
  
  
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: 
 

 
ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора 
(узима се 1.0% од вредности радова) 

 

 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 
 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
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НАПОМЕНА: 
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 
документације. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а. 

 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 
 

Редни 
број 
[1] 

Опис радова 
 

[2] 

Материјал/опрема и захтевани 
критеријуми 

[3] 

Произвођачи 
 

[4] 

Модел 
 

[5] 
1.10-01 
 

Спољашњи прозори и врата 
Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне 

алуминарије од  алуминијумских профила 
домаћег произвођача са скривеним крилом и 

термопрекидом типа АЛУМИЛ М11500 или 
одговарајуће. 

Топлотна проводљивост профила  Уф =2.4 
W/м2/К или мањи . 

Профил је заштићен процесом пластификације у 
боји РАЛ 7021"structura".          

Доставити сертификат за боју профила 
"QUALICOAT SEA SIDE CLASS". 

Уградњу  вршити преко челичних држача. 
Приликом уградње избећи директан додир 

челика и алуминијума.Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање 

позиције,опшивни елементи,као и материјал за 
термичку и хидро изолацију по ободу отвора су 

саставни део позиције.Монтажу вршити према са 
слепим штоком. 

Оков системски,са отварањем према шеми 
произвођача алуминијумских профила са 

одговрајућим сертификатом,облик и боја по 
избору пројектанта,гаранцијом од 5 година. 
Позиција је застакљена термоизолационим 

стаклом типа 4+18+4, Ug=1,0 W/м2/К(SANIT 
GOBAIN PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са 

побољшаним дистанцером за стакло и два 
нискоемисиона стакла. 

- Критеријуми/карактеристике: 
- Топлотна проводљивост профила  Уф 

=2.4 W/м2/К или мањи 
-  Профил је заштићен процесом 

пластификације у боји РАЛ 
7021"structura" 

- Позиција је застакљена 
термоизолационим стаклом типа 
4+18+4, Ug=1,0 W/м2/К 

- Укупан коефицијент пролаза топлоте 
за цео прозор  мора бити U=1.5 
W/м2/К или мањи 
 

- Доказ: 
- Доставити сертификат за боју 

профила "QUALICOAT SEA SIDE 
CLASS". 

- Технички лист и/или атест који 
доказује горе наведене 
карактеристике 
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Пуни делови су са испуном од ал.лима 
д=1мм+50мм термоизолација (стиропор типа 

АУСТРОТХЕРМ ЕПС АФ ПЛ)+ал.лим д=1мм у боји 
браварије Up=0,58 W/м2/К.  

 
Укупан коефицијент пролаза топлоте за цео 

прозор  мора бити U=1.5 W/м2/К или 
мањи(доказати прорачуном и приложити 

доказе). 
Напомена: 

Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач радова,на 

основу димензија позиција узетих на лицу места, 
а све у складу са препорукама произвођача 

система.Детаљи морају бити одобрени од стране 
одговорног пројектанта и наџорног 

органа.Извођач је дужан да достави атестну 
документацију усаглашену са ЕН стандардима. За 

потребе понуде, неопходно је да извођач 
достави атесте за предложене материјале. 

Уградња обавезно преко слепог штока, 
димензија према прорачуну извођача за сваки 

појединачни тип, а од кутијастих челичних 
профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 
места по дужини профила. Ценом обухватити и 

монтажу унутрашњеих и спољних клупица и 
солбанака према детаљу. 

обрачун по комаду елемента фасадне 
алуминарије према спецификацији и шемама: 

 
1.7-02 Хидроизлоација равног крова изнад 

приземља, д=1.5мм 
Набавка, транспорт и израда ХИ равног 
непроходног  крова, у свему према детаљу и 
главном пројекту и елаборату грађевинске 
физике.  
Хидроизлација равног крова поставља се у виду 

- Критеријуми/карактеристике: 
- Полимерске хидроизолационе 
мембране су у складу са стандардом 
ЕН 13956, оверене од стране 
овлашћеног органа 1213-ЦПД-3914 и 
поседују  ЦЕ-ознаку. 
- Отпотност на пожар, у складу са 
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мембране преко термоизлације и то типа као 
Сарнафил® ТГ 66-15 или еквивалентно. 
Површина подлога мора бити уједначена, глатка 
и без оштрих избочина или неравнина, итд. 
Носећи слој мора мора бити компатибилан са 
мембраном, отпоран на разредиваче, 
цист, сув и без трагова масти или прашине.  
Изолација као завршни слој преко ТИ и слоја за 
пад. 
Карактеристике: 
- Полимерске хидроизолационе мембране су у 
складу са стандардом ЕН 13956, оверене од 
стране овлашценог органа 1213-ЦПД-3914 и 
поседују ЦЕ-ознаку. 
- Отпотност на пожар, у складу са стандардом ЕН 
13501-1, класа Е. 
- Званицни атести квалитета, уверења и 
одобрења. 
- Контрола и процена од стране одобрених 
лабораторија.Систем управљања квалитетом је у 
складу са стандардом ЕН ИСО 9001/14001 
Обрачун по м2 изведене и тестиране 
хидроизолације све комплет са холкерима и 
надзицима. 

 

стандардом ЕН 13501-1, класа Е. 
- Систем управљања квалитетом је у 
складу са стандардом ЕН ИСО 
9001/14001 

- Доказ: 
- Технички лист и/или атест који 

доказује горе наведене критериуме 
 
 
 
 

1.7-05 ТИ крова, д=10+12цм, раван кров 
Изолација крова, тврдопресована камена вуна, 
д=10+12цм + парна брана 
Изолацију поставити у свему према Елаборату 
енергетске ефикасности. Термичку изолацију 
поставити  изнад косих и равних плафонских 
површина у поткровљу. Обострано обложене 
паропропусном фолијом, радове извести по 
упутству произвођача. Плоче камене минералне 
вуне, произведене        у складу са стандардом   
ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион, ФКД- С 
Тхермал  или одговарајуће, минималне топлотне 

- Критеријуми/карактеристике: 
- У складу са стандрадом ЕН 13162 
- минималне топлотне проводљивости 

λ=0.035 Њ/мК, класе горивости А1 
- декларисане притисне чврстоће при 

10%-тном сабијању 30кПа 
-  
- Доказ: 
- Технички лист и/или атест који 

доказује горе наведене 
карактеристике 
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проводљивости λ=0.035 Њ/мК, класе горивости 
А1,  класе 
дозвољеног одступања дебљине мин Т5, 
декларисане притисне чврстоће при 10%-тном 
сабијању 30кПа, деламинацијеЦеном обухваћено 
постављање и заштитне фолије од ПВЦ-а, парне 
бране преко плоча термиозлације, што се неће 
накнадно плаћати. Обрачун по м2 
термоизолације. 

1.7-07 ТИ фасадног зида, д=12цм 
Изолација фасадног зида испод фасаде од пуне 
опеке, тврдопресована камена вуна, д=12цм + 
парна брана 
Изолација фасадног зида, тврдопресована 
камена вуна, д=12цм.  
Изолацију поставити у свему према Елаборату 
енергетске ефикасности. Термичку изолацију 
поставити  изнад косих и равних плафонских 
површина у поткровљу. Обострано обложене 
паропропусном фолијом, радове извести по 
упутству произвођача. 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- Oбјекат 

- Критеријуми/карактеристике: 
- У складу са стандрадом ЕН 13162 
- минималне топлотне проводљивости 

λ=0.035 Њ/мК, класе горивости А1 
- декларисане притисне чврстоће при 

10%-тном сабијању 30кПа 
 

- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 

  

1.15-04 Kaсетирани плафон, префабриковани 
Испорука и монтажа минералног спуштеног 
плафона Armstrong Perla OP 0.95 Microlook 
90, димензија 1200x600x15mm. Реакција на 
пожар А2-s1, d0. Коефицијент апсорпције 
звука плафонских плоча треба да буде 
најмање αw=0,95, класа апсорпције А. 
Потребна влагоотпорнист је 95% RH. 

- Критеријуми/карактеристике: 
- Димензија 1200x600x15mm 
- Реаксција на пожар А2-С1, do 
- Коефицијент апсорпције звука 

αw=0.95 
- Класа апсорпције А 
- Класа чистоће ИСО5 према ИСО 

14644-1 
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Плафон треба да задовољава класу чистоће 
ISO 5 према ISO 14644-1. Плафонске плоче 
треба да карактерише ниска емисија VOC 
супстанци (класа A+) и Cradle to Cradle 
бронзани сертификат. Панели се постављају 
на оригиналну носећу потконструкцију 
Armstrong Prelude 15XL, беле 
боје.Плафонски систем треба да подлеже 30-
годишњој произвођачкој гаранцији. На 
местима уградних LED расветних панела 
користити плоче димензија 600x600x15mm. 
Kaсетирани плафон, префабриковани  
ПРИЗЕМЉЕ 
- плафон 
 

- Влагоотпорност 95% RH 
- Ниска емисија VOC супстанци (Класа 

А+) 
- 30 година поризвођачке гаранције 

 
- Доказ: 
- cradle to cradle бронзани сертификат 
- 30 годишња гаранција производа 
- Технички лист који доказује све горе 

наведене критеријуме  
- Технички лист за подконструкцију 

1.16-01 Контактна фасада 
Набавка материјала, транспорт и израда 
контактне фасаде преко перетходно 
постављених плоча термоизолације што је 
посебно обрачунато. 
1. фазом дефинисано наношење 
висококвалитетног цементног лепка са 
мрежицом преко термоизолације (тврде плоче 
минералне вуне посебно обрачунате). У свеж 
слој лепка поставити стаклену мрежицу 160г/м2 
као ојачање. 
Радити у свему према упутству произвођача. У 
цену урачунати и постављане угаоних мрежица 
са ојачањем ради правилног дефинисања 
отвора. Површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 
2 фазом дефинисана обрада фасаде силикатно 
фасадним малтером преко висококвалитетног 
лепка са мрежицом д=0,5 цм. 
Радити у свему према упутству произвођача. 
Фасадне површине пре наношења малтера 

- Критеријуми/карактеристике: 
- Класа негоривости А2 С1 Д1 

 
- Доказ: 
- Технички лист и/или атест који 

доказује горе наведене 
карактеристике 
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третирати одговарајућим прајмером за адхезију 
фасадних малтера. 
Фасадни силикатни малтер мора бити класе 
горивости А2 с1 д1 (уз достављање 
одговарајућих сертификата о испитивању 
реакција на пожар). 
Ценом обухватити: лепак, мрежице, прајмер, 
фасадни малтер и прајмер. Обрачун по  м2, 
комплет према опису.  

3.3-16 Испорука, монтажа и повезивање следећих светиљки 
у објекту: 
Понудом обухватити набавку, испоруку и монтажу 
светиљки са свим потребним монтажним и 
инсталационим прибором, као и потребним изворима 
светлости (сијалицама) и напајањем. 
Светиљка тип С1 - Уградна растерска светилјка -
АРЦО ДЛМ2 ,,или одговарајућа'' следећих 
карактеристика: 
- Завршна обрада је пластификација 
електростатичким наношењем боје у праху. Завршна 
боја је бела отпорна на УВ. 
- Светилјка је приближних димензија 1295x 
295x60мм/ш x в x д (+/-10%) са могућношћу уградње 
у спуштен плафон 1200x300мм. 
- Растер светилјке мора да буде од посребреног 
анодизованог алуминијума, двоструко параболичног 
чистоће минимум 99.9%.  
- Излазна струја драјвера је константна и подесива до 
максимум 700мА.   
- Ограничење блјештања УГР<19, док је угао 
одсецања снопа на 65° Л<200цд/м2. 
- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 140лм/W док 
укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи 
од 3600лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке замене ЛЕД 
модула на месту монтаже као и драјвера. ЛЕД модули 
су с тим у вези усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Пропусна моћ, ЛОР ≥ 0.9 
-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 

- Критеријуми/карактеристике: 
 
- Завршна обрада је пластификација 
електростатичким наношењем боје у праху. 
Завршна боја је бела отпорна на УВ. 
- Светилјка је приближних димензија 1295x 
295x60мм/ш x в x д (+/-10%) са могућношћу 
уградње у спуштен плафон 1200x300мм. 
- Растер светилјке мора да буде од 
посребреног анодизованог алуминијума, 
двоструко параболичног чистоће минимум 
99.9%.  
- Излазна струја драјвера је константна и 
подесива до максимум 700мА.   
- Ограничење блјештања УГР<19, док је угао 
одсецања снопа на 65° Л<200цд/м2. 
- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 
140лм/W док укупан светлосни флукс извора 
не сме да буде мањи од 3600лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке 
замене ЛЕД модула на месту монтаже као и 
драјвера. ЛЕД модули су с тим у вези 
усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Пропусна моћ, ЛОР ≥ 0.9 
-Укупна инсталисана снага светилјке је 
максималних 28W. 
-Температура боје: 4000К. 
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28W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-цосφ≥0.95. 
-Животни век ЛЕД модул: >60 000х (Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 мора бити  минимум ИП20. 
-Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује 
ЦЕ знак. 

-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-цосφ≥0.95. 
-Животни век ЛЕД модул: >60 000х 
(Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП20. 
-Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
 

- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
 

 Светиљка тип С2 - Уградна  растерска светилјка 
АРЦО ДЛМ2 ,,или одговарајућа'' следећих 
карактеристика: 
-Завршна обрада је пластификација електростатичким 
наношењем боје у праху. Завршна боја је бела 
отпорна на УВ. 
- Светилјка је приближних димензија 1295x 
295x60мм/ш x в x д (+/-10%) са могућношћу уградње 
у спуштен плафон 1200x300мм. 
- Растер светилјке мора да буде од посребреног 
анодизованог алуминијума, двоструко параболичног 
чистоће минимум 99.9%.  
-Излазна струја драјвера је константна и подесива до 
максимум 700мА.   
-Ограничење блјештања УГР<19, док је угао 
одсецања снопа на 65° Л<200цд/м2. 
- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 140лм/W док 
укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи 
од 4900лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке замене ЛЕД 
модула на месту монтаже као и драјвера. ЛЕД модули 
су с тим у вези усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Пропусна моћ, ЛОР ≥ 0.9 

- Критеријуми/карактеристике: 
 
-Завршна обрада је пластификација 
електростатичким наношењем боје у праху. 
Завршна боја је бела отпорна на УВ. 
- Светилјка је приближних димензија 1295x 
295x60мм/ш x в x д (+/-10%) са могућношћу 
уградње у спуштен плафон 1200x300мм. 
- Растер светилјке мора да буде од 
посребреног анодизованог алуминијума, 
двоструко параболичног чистоће минимум 
99.9%.  
-Излазна струја драјвера је константна и 
подесива до максимум 700мА.   
-Ограничење блјештања УГР<19, док је угао 
одсецања снопа на 65° Л<200цд/м2. 
- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 
140лм/W док укупан светлосни флукс извора 
не сме да буде мањи од 4900лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке 
замене ЛЕД модула на месту монтаже као и 
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-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 
38W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-цосφ≥0.95. 
-Животни век ЛЕД модул: >60 000х (Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 мора бити  минимум ИП20. 
- Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује 
ЦЕ знак. 

драјвера. ЛЕД модули су с тим у вези 
усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Пропусна моћ, ЛОР ≥ 0.9 
-Укупна инсталисана снага светилјке је 
максималних 38W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-цосφ≥0.95. 
-Животни век ЛЕД модул: >60 000х 
(Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП20. 
- Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
 

- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
 

 Светиљка тип С3 - Висећа светилјка у облику прстена 
- ЛУНА РИНГ /С  ,,или одговарајућа'' следећих 
карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од алуминијума. 
Дифузор је опални израђен од поликарбоната. 
-Завршна обрада: заштита епокси-полиестер прахом 
ситноструктурне текстуре. 
- Светилјка је приближних димензија 650/400/110 
Ø1/Ø/2/Х мм  (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке мора да буде максималних 
45W док је флукс минимум 4182лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л70Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 мора бити  минимум ИП40. 

 
- Критеријуми/карактеристике: 

 
Кућиште светилјке је израђено од 
алуминијума. Дифузор је опални израђен од 
поликарбоната. 
-Завршна обрада: заштита епокси-полиестер 
прахом ситноструктурне текстуре. 
- Светилјка је приближних димензија 
650/400/110 Ø1/Ø/2/Х мм  (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке мора да буде 
максималних 45W док је флукс минимум 
4182лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
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- Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује 
ЦЕ знак. 

-Животни век ЛЕД модул: >50 000х 
(Л70Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП40. 
- Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
 

- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
 
 

 Светиљка тип С4 - Висећа светилјка за акцентно 
осветлјење  МИЦРО/С  ,,или одговарајућа'' следећих 
карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од алуминијума. 
-Завршна обрада: заштита епокси-полиестер прахом 
ситноструктурне текстуре. 
-Светилјка је приближних димензија 45/500 Ø/Х мм  
(+/-10%). 
-Укупна снага светилјке мора да буде максималних 
7W док је флукс минимум 601лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л70Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 мора бити  минимум ИП20. 
-Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује 
ЦЕ знак. 

- Критеријуми/карактеристике: 
 
Кућиште светилјке је израђено од 
алуминијума. 
-Завршна обрада: заштита епокси-полиестер 
прахом ситноструктурне текстуре. 
-Светилјка је приближних димензија 45/500 
Ø/Х мм  (+/-10%). 
-Укупна снага светилјке мора да буде 
максималних 7W док је флукс минимум 
601лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х 
(Л70Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП20. 
-Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
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- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
 

 Светиљка тип С5 - Висећа линијска светилјка НЕО 
ЛИНЕА ОФФИЦЕ ,,или одговарајућа'' следећих 
карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од екструдираног 
алуминијумског профила. 
-Завршна обрада: анодизација у природној боји 
алуминијума. 
-Светилјка поседује опални дифузор. 
-Светилјка је приближних димензија 
1694x46x55мм/ш x в x д (+/-10%). 
-Излазна струја драјвера је константна и подесива до 
максимум 700мА. 
-Укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи 
од 5900лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке замене ЛЕД 
модула на месту монтаже као и драјвера. ЛЕД модули 
су с тим у вези усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 
68W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Поседује заштиту од кратког споја и заштиту од 
прекомерне температуре. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 мора бити  минимум ИП42. 
- Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује 
ЦЕ знак. 

 
- Критеријуми/карактеристике: 

 
 
Кућиште светилјке је израђено од 
екструдираног алуминијумског профила. 
-Завршна обрада: анодизација у природној 
боји алуминијума. 
-Светилјка поседује опални дифузор. 
-Светилјка је приближних димензија 
1694x46x55мм/ш x в x д (+/-10%). 
-Излазна струја драјвера је константна и 
подесива до максимум 700мА. 
-Укупан светлосни флукс извора не сме да 
буде мањи од 5900лм.  
- Светилјка мора да има могућност лаке 
замене ЛЕД модула на месту монтаже као и 
драјвера. ЛЕД модули су с тим у вези 
усаглашени са ,,Зхага’’ књигом 15 
-Укупна инсталисана снага светилјке је 
максималних 68W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Поседује заштиту од кратког споја и 
заштиту од прекомерне температуре. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х 
(Л80Б10). 
-Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП42. 
- Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД,  
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Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
 

- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
 
 

 Светиљка тип С6 - Шински рефлектор за директно 
осветлјење са пасивним хлађењем - АИРО  ,,или 
одговарајућа'' следећих карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од алуминијума 
ливеног под притиском. 
-Завршна обрада: епокси-полиестер ситноструктурне 
текстуре. 
-Светилјка мора имати могућности прецизног 
усмеравања светлосног зрака у две осе. 
-Светилјка је приближних димензија 125/106/160мм 
ш x в x д (+/-10%). 
-Шина дужина 2м. 
-Укупан светлосни флукс извора не сме да буде мањи 
од 968лм.  
-Укупна инсталисана снага светилјке је максималних 
8W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х (Л80Б10). 
- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 мора бити  минимум ИП20. 
- Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује 
ЦЕ знак. 
 

- Критеријуми/карактеристике: 
 
- Шински рефлектор за директно осветлјење 
са пасивним хлађењем - АИРО  ,,или 
одговарајућа'' следећих карактеристика: 
Кућиште светилјке је израђено од 
алуминијума ливеног под притиском. 
-Завршна обрада: епокси-полиестер 
ситноструктурне текстуре. 
-Светилјка мора имати могућности 
прецизног усмеравања светлосног зрака у две 
осе. 
-Светилјка је приближних димензија 
125/106/160мм ш x в x д (+/-10%). 
-Шина дужина 2м. 
-Укупан светлосни флукс извора не сме да 
буде мањи од 968лм.  
-Укупна инсталисана снага светилјке је 
максималних 8W. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >50 000х 
(Л80Б10). 
- Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП20. 
- Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
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- Доказ: 

Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
 

 Светиљка тип С7 - Уградни довнлигхтер - Приме К Р  
,,или одговарајућа'' следећих карактеристика: 
-Кућиште алуминијума ливеног под притиском.  
- Завршна обрада је пластификација 
електростатичким наношењем боје у праху. Завршна 
боја је бела отпорна на УВ. 
-Дуфузор од пескираног стакла. 
- Светилјка се испоручује са стандардним прибором 
за монтажу у плафон. 
- Светилјка је овалног облика пречника 206мм и 
ширине 59.8мм (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке мора да буде максималних 
30W док је флукс минимум 2280лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРи≥80.  
-Животни век ЛЕДмодул: >50 000х (Л70Б50). 
- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 мора бити  минимум ИП44/ИП20 (са доње 
стране/са горње стране).  
- Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД,  Рохс, ЕрП и поседује 
ЦЕ знак. 

 
- Критеријуми/карактеристике: 

 
 
-Кућиште алуминијума ливеног под 
притиском.  
- Завршна обрада је пластификација 
електростатичким наношењем боје у праху. 
Завршна боја је бела отпорна на УВ. 
-Дуфузор од пескираног стакла. 
- Светилјка се испоручује са стандардним 
прибором за монтажу у плафон. 
- Светилјка је овалног облика пречника 
206мм и ширине 59.8мм (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке мора да буде 
максималних 30W док је флукс минимум 
2280лм. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРи≥80.  
-Животни век ЛЕДмодул: >50 000х (Л70Б50). 
- Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум 
ИП44/ИП20 (са доње стране/са горње 
стране).  
- Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД,  
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
 

- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
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 Светиљка тип С8 - Надградна компактна овална 

вододихтована светилјка слична типу Тортуга ЛЕД 
следећих карактеристика. 
- Кућиште је од вандал отпорног, самогасивог 
поликарбоната. Дифузор је такође вандал отпоран, 
засењен са редукцијом блјештања од поликарбоната. 
- Светилјка се испоручује са стандардним прибором 
за монтажу на плафон. 
- Светилјка је овалног облика пречника 400мм и 
ширине 95мм (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке је  максималних 28W док је 
флукс минимум 2300лм. 
-фактор снаге ≥ 0.9. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >30 000х (Л70Б50). 
-Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН 
60598-1 је ИП54. 
-Светилјка је усклађене са европским директивама 
које важе за производе ЛВД, Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ 
знак. 
У цену је урачуната свтиљка, њена монтажа, као и 
демонтажа и одношење постојеће светиљке на чије 
место се монтира нова. 

 
- Критеријуми/карактеристике: 

 
- Кућиште је од вандал отпорног, 
самогасивог поликарбоната. Дифузор је 
такође вандал отпоран, засењен са 
редукцијом блјештања од поликарбоната. 
- Светилјка се испоручује са стандардним 
прибором за монтажу на плафон. 
- Светилјка је овалног облика пречника 
400мм и ширине 95мм (+/-10%). 
- Укупна снага светилјке је  максималних 
28W док је флукс минимум 2300лм. 
-фактор снаге ≥ 0.9. 
-Температура боје: 4000К. 
-Индекс репродукције боје ЦРИ≥80. 
-Животни век ЛЕД модул: >30 000х 
(Л70Б50). 
-Степен ИП заштите према испитивању 
СРПС ЕН 60598-1 је ИП54. 
-Светилјка је усклађене са европским 
директивама које важе за производе ЛВД, 
Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак. 
У цену је урачуната свтиљка, њена монтажа, 
као и демонтажа и одношење постојеће 
светиљке на чије место се монтира нова. 
 

- Доказ: 
Технички лист и/или атест који доказује горе 
наведене карактеристике 
 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 
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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:  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:  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:  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 
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:  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: ______________ (облик сарадње: САМОСТАЛНО          
или ЧЛАН ГРУПЕ или ПОДИЗВОЂАЧ) 
 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 
 
Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 
 
 
 
 
 

Датум:  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  
     на   реконструкцији и доградњи објекта Центар за социјални рад општина Петровац на 
Млави и Жагубица   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:  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:  Потпис 
   

 
 

 
 
 
За Наручиоца: _______________________       
 (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. 

 


	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
	I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	Назив и ознака из Општег речника набавке:

	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
	IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

	ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
	Технички опис  - Електтро-енергетски радови

	ПРИКЉУЧАК НА СПОЉНУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ
	РАЧУНАРСКЕ И ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИДЕО НАДЗОРА
	СОС СИГНАЛИЗАЦИЈА
	ТЕХНИЧКИ ОПИС – Аутомтске дојаве и сигнализације пожара
	Могући узроци пожара, запаљиве материје и тип развоја пожара
	Опис објекта и дефинисање ПП сектора
	ТЕХНИЧКИ ОПИС – Машински радови
	Предметна целина налази се на катастарској парцели бр. 247, КО Петровац и чине је два приземна објекта спојена бочним зидом, означена као Објекат А и Објекат Б ради лакшег сагледавања.
	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
	VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
	НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
	ПАРТИЈЕ
	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
	НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
	УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
	ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
	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.
	ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
	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 РАД...
	ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
	ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
	ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
	ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
	ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
	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
	КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
	РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
	22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
	23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
	24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА“ И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ  .

	VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
	VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
	IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
	XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
	XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
	XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
	XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
	XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
	XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
	XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


