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На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени  гласник РС” , бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке бр:   50/19 _, (број одлуке):од 10.01.2019  године и Решења о образовању Комисије за 

јавну набавку бр:    51/19   , (број решења)   oд   10.01.2019     године, припремљена је  

 

 

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

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА 

ЗДРАВСТВЕНEАМБУЛАНТE У РИБНИЦИ   ,  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 

 
Конкурсна документација садржи : 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  4 

II ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 

 

III 

ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

5 

IV ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ  7 

 

V 

УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

32 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 42 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 53 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 57 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 58 

X МОДЕЛ УГОВОРА 59 

XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 70 

XII ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 
148 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТ. 1.  ТАЧ. 1) – 4) ЗАКОНА  

 

XIV 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4)  ЗАКОНА 
153 

 

XV 

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

ЗАКОНА 
149 

 

XVI 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 76.  ЗАКОНА 
155 

XVII OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
157 

 

XVIII 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 

153 

XIX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 159 

XX ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 160 

XXI ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ 161 
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 УГОВОРА 

Конкурсна документација има укупно     161    страна 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:   Град Краљево    . 

Адреса наручиоца:    Трг Јована Сарића 1. Краљево 36000  . 

Матични број :    07193807   . 

ПИБ:    102675366    

Шифра делатности:    8411    

Интернет страница наручиоца:   www.kraljevo.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.   404-01/19-VII    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:[ Одсек за јавне набавке или Вукосав Коњикушић [], 

е-mail адреса (или број факса): [javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org  или  

vuk.konjikusic@kraljevo.rs телефон; 036/306-058 и 036/306-137]. 

 

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од   15 (петнаест   дана, с тим што тај 

рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  

 

http://www.kraljevo.rs/
mailto:javne_nabavke@kraljevo.o
mailto:nabavka@kraljevo.org
mailto:vuk.konjikusic@kraljevo.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 404-01/19-VII  извођење радова 

на реконструкцији и доградњи објекта Здравственe амбулантe у Рибници  . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45000000 – грађевински радови 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у партије. 

 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

1. Врста радова 

Радови на  реконструкцији и доградњи објекта, Здравствена амбуланта у Рибници су 

складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су 

саставни део Конкурсне документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

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

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 

потребно извршити.  

 

 

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 употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом 

трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 

Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 

друго лице на терет Извођача радова. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим 

се уређује планирање и изградња.  

 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
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 Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 

у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени 

у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у 

складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

 Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести 

предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји 

радова. 

 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 

односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 

општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 

занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

 Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 

праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза је    , телефон: 06. 

 

4. Рок за извођење радова 

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

од   150  ( стопедесет )) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 

другачије није договорено.  

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му 

обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико 

другачије није договорено.  

 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

 

5. Место извођења радова  

(Рибница, Краљево, Улица Излетничка број бб, кат.парцела број 4170/1 КО) 

 

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 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  

nabavka@kraljevo.org, 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:  Вукосав Коњикушић   телефон   064/5699376   . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од 

стране Наручиоца. 

 О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну 

документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 

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

mailto:nabavka@kraljevo.org
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У РИБНИЦИ  
 

 

 У складу са Локацијском условима број 353-1-26/2018-06 од 26.03.2018. године, 

захтевом Инвеститора, снимком постојећег стања и важећом законском регулативом, 

правилницима, стандардима и техничким нормативима, урађен је Пројекат за извођење 

реконструкције и доградње Здравствене амбуланте у Рибници, на катастарској парцели број 

4170/1 КО Краљево. 

 

 

ЛОКАЦИЈА И ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

 Предметна локација је обухваћена Изменом ПГР Рибница бр. 011-2442014 - III од 

29.12.2014. године . 

 На предметној локацији постоји објекат Здравствене амбуланте који је укупне бруто 

површине 336м2, а изграђен је пре доношење прописа о изградњи објеката. Идејним решењем 

предвиђена је реконструкција постојећег објекта и доградња новог дела површине око 100м2, 

све на катастарској парцели број 4170/1 КО Краљево. Површина предметне парцеле на којој се 

налази објекат здравствене амбуланте износи око 20.93 ари. Постојећи објекат је лоциран на 

средишњем делу парцеле, на око 23.55 метара удаљености од осовине Излетничке улице.  

 

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 
 

 Постојећи објекат здравствене амбуланте у Рибници је изграђен 1958 године. 

Конструкција објекта је масивна са обимним зидовима од опеке дебљине 38 и 52 цм. Спољни 

зидови су без термоизолације, а кров је двоводни нагиба око 16 степени и кровним покривачем 

од салонита. Међуспратна конструкција је бетонска ситноребраста типа “авраменко”. 

Преградни зидови су дебљине 18цм. 

 

 Захтев инвеститора је да се постојећи објекат реконструише и прилагоди савременим 

тенденцијама у здравству. Основни захтев је да постоји заједничка картотека из које ће се 

улазити у три лекарске ординације. У склопу објекта мора да постоји зубарска ординација и 

соба за интервенције, укључујући и све пратеће садржаје. Такође се један део објекта претвара 

у архив здравственог центра. Нето површина реконструисаног постојећег дела објекта је 

277,58м2, а бруто површина је 336,35м2. 

 У дограђеном делу објекта је испројектована дечија амбуланта која садржи заједнички 

хол, катротеку, лекарску ординацију, собу за интервенције и остале пратеће просторије. Нето 

површина дограђеног дела објекта је 76,73м2, а бруто површина је 100,40м2. 

 Дограђени део објекта је пројектован у обичном зиданом систему, са носећим зидовима 

од гитер блокова дим. 25x19x19 цм, тракастим темељима, хоризонталним и вертикалним 

армирано бетонским серклажима и армирано-бетонском међуспратном таваницом. 

Међуспратна плоча изнад приземља израђена је од армираног бетона - ситноребраста 

полумонтажна ферт таваница, висине 16цм и бетона.  

Обликовно објекат се уклапа упостојеће окружење, правоугаоног је облика у основи. 

Дограђени део је предвиђен у наставку постојећег објекта. Предња фасада, ка Излетничкој 

улици, је са улазима у амбуланту и у архив, а са задње стране је предвиђе и помоћни улаз за 

котларницу на пелет. На месту улаза у дечју амбуланту је предвиђена надстрешница. На месту 
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улаза у амбуланту за одрасле предвиђеноје рушење постојеће надстрешнице и на том месту се 

прави затворени ветробран. 

 

Функција и технологија 

Са предње стране ка улици објекат има три улаза -  улаз здравствене заштите за одрасле, улаз у 

архив и улаз здравствене заштите за децу. 

У делу објекта предвиђеног за одрасле налази се улазни ветробран из кога се наступа у улазни 

хол са чекаоницом. Из хола се улази у пријемно – картотека где су смештене три медицинске 

сестре и одатле се улази у три ординације. Кроз простор чекаонице се улази у помоћну 

просторију у којој су смештени гардеробни ормарићи за медицинско особље (сестре) и 

плакарска остава.  Директно из чекаонице се улази у ординацију за интервенције, ходником се 

наставља до стоматолошке ординације, а преко пута се налази чајна кухинја, предвиђена за 

одмор запослених и поред ње мокри чвор за пацијенте и за запослене. Преко пута тоалета за 

пацијенте се налази просторија за нечисто, поред које се улази у котларницу. Посебан улаз је 

предвиђен за архиву медицинског центра, која је смештена у псотојећем објекту у делу ка 

предвиђеној доградњи. Дограђени део се налази у продужетку постојећег, ка југозападној 

граници парцеле и у њему је предвиђена амбуланта за децу. Са улазне терасе се наступа у 

ветробран из кога се улази у хол – чекаоницу. Из хола се улази у собу за интервенције, чајну 

кухињу, мокри чвор и у картотеку – пријемно из које се улази у лекарску ординацију. 

 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА: 

 

Спољашња материјализација: 

 

ФАСАДЕРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

Ради побољшања енергетске ефикасности на постојећем објекту изводи се слој термоизолације 

дебљине 8цм од тпс камене вуне, а на дограђеном делу се изводи термоизолација са 10цм тпс 

камене вуне. Фасада је на словима објекта контактна са завршним слојем од силиконско 

силикатног малтера у заглађеној изведби гранулације 1,5мм. Делови фасаде дограђеног и 

постојећег дела се раде као вентилирајућа фасада са завршном обрадом од парклекс 

композитних панела на металној потконструкцији, преко залепљене и типловане камене вуне 

се поставља као заштита паропропусна-водонепропусна фолија, простор за вентилацију и каче 

се композитни панели са спољњим видљивим вијцима. Сокла до висине новопројектованог 

приземља се облаже стиродуром дебљине 5цм и финално се обрађује кулирпластом у антрацит 

црној боји. Улазне надстрешнице се са чела обрађују челичним пластифицираним касетним 

лимом (дебљина лима=0,6мм – касете на 400мм – РАЛ 7016) на металној потконструкцији од 

ХОП челичних профила 30х50/400мм, типлованој у бетонској плочи надстрешнице. 

Хидроизолација свих подних плоча (и дограђеног и постојећег дела објекта) је 

предвиђена двокомпонентним полимер-модификованим цементним малтером (типа-Сика Топ 

сеал-107), који се наноси на аб подну плочу.  Преко ходроизолације се поставља тврдо 

пресована камена вуна као термоизолација подова – на постојећем објекту који се 

реконструише се поставља у дебљини од 5цм, а на дограђеном делу у дебљини од 10цм.  

 

СПОЉНА СТОЛАРИЈА 

Ради побољшања енергетске ефикасности на постојећем делу објекта који се реконструише, 

мењају се дотрајали дрвени прозори,  са новим ПВЦ шестокоморним профилима и двоструким 

термопан изолационим стаклом (детаљни описи дати у шемама столарије). Исти прозори су 

предвиђени за уградњу на дограђеном делу објекта. Сва улазна врата у објекат су од 

алуминијумских елоксираних профила са термопрекидом и двоструким термопан 

изолационим стаклом- са сигурносним памплекс стаклом као стакленом испуном (детаљни 

описи дати у шемама столарије). 
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КРОВОВИ 

Кров постојећег дела објекта прокишњава, па је неопходно урадити реконструкцију истог која 

подразумева демонтажу дотрајалог кровног покривача салонита, и кровне грађе. 

Новопројектована конструкција крова на постојећем објекту је двоводна од стандардне дрвене 

конструкције, са потребним дрвеним стубовима, розњачама, венчаницама, роговима, 

косницима и пајантама. На дограђеном делу објекта се предвиђа израда једноводног крова 

стандардне дрвене конструкције, са потребним дрвеним стубовима, розњачама, венчаницама, 

роговима, косницима и пајантама.  

Кров дела који се дограђује је под нагибом од 19° а дела постојећег објека који се 

реконструише је 25°, изнад рогова-завршних конструктивних елемената крова (осно растојање 

80 цм), ушрафљује се “дашчана оплата” од ОСБ - 4 плоча, дебљине мин. 18 мм, шрафљених 

тако да се свака следећа табла по косини крова “помера” и причвршћује се за “различита” три 

рога, чиме се “спрежу” рогови/кровна конструкција. Преко  ОСБ плоча се поставља кровна 

фолија (паропропусна/ водонепропусна), а преко кровне фолије, паралелно са роговима, 

постављају се дрвене контралетве 3/5цм, а преко њих, управно на рогове, се постављају дрвене 

штафне-50х80мм на растојању од ~150 цм на које се поставља кровни покривач – 

пластифицирани поцинковани челични лим ТР40, дебљине 0,55мм у боји РАЛ 7016, са свим 

потребним елементима за “ивична” опшивања. Снегобрани се формирају у најмање три цик-

цак реда (на међусобном растојању и растојању од стрехе од 65-85цм). 

Стрехе се израђују од ОСБ плоча 18мм дебљине на дрвеној потконструкцији и завршно се  

обрађују челичним пластифицираним касетним лимом (дебљина лима=0,6мм – касете на 

400мм – РАЛ 7016) који се директно качи на на осб плоче. 

 

Унутрашња материјализација: 

 

ПОДОВИ 

На делу објекта који се реконструише постојећи подови од керамичких плочица и виназ плоча 

се демонтирају заједно са подлогом – цементном кошиљицом, до подне плоче. Након 

завршених изолатерских радова, преко слоја пвц фолије, као подлога за подове у целом 

објекту се узрађује лако армирана цементна кошуљица.  

У чекаоницама, картотекама и лекарским собама се као завршна облога уграђује се хомогена 

ВИНИЛ подна облога у свему према технологији произвођача. У санитарним чворовима и 

чајним кухинињама се уграђују керамичке плочице 1.класе домаћих произвођача. 

 

ЗИДОВИ 

Нови зидови у делу предвиђеном за реконструкције се изводе од двоструких гипс-карт. плоча 

д=12,5мм на металној потконструкцији у систему Кнауф зидова – укупне дебљине 12,5цм. 

Зидови мокрог чвора се израђују од влагоотпорних гк плоча (влагоотпорне плоче са једне 

стране где се са друге стране налази сува просторија, а двострани у мокром чвору). Са 

подтојећих зидова, објекта који се реконструише, се обијају постојеће керамичке плочице ( 

ходницима, мокрим чворовима и ординацијама) и по потреби се обија малтер на местима где је 

оштећен. Дограђени део објекта се зида гитер блоком (д=19 и 25цм) и шупљом опеком 

д=12цм.  Сви зидови (и делови постојећег објекта где је обијен малтер) се малтеришу 

продужним малтером, након тога зидови се завршно глетују и боје бојама у зависности од 

намене просторија. У улазним холовима, чекаоницама, ординацијама зидови се боје перивом 

латекс бојом,а у осталим просторијама полудисперзивном бојом. У мокрим чворовома зидови 

се облажу керамичком плочицама прве класе до плафона, а у чајним кухињама делови зидова 

са кухињским елем. до 1,5м висине, а у ординацијама где се налазе точећа места  у ширини од 

1 метра  и 1,5 висине. 
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ПЛАФОНИ 

У складу са потребама објекта и ради остваривања могућности за уградњу ЛЕД расвете, на 

целом објекту, извешће се нови спуштени плафони израђени од гипс-картонских плоча 

дебљине 12,5мм на металној потконструкцији од цд/уд челичних профила, као обешена 

сувомонтажна конструкција. Изузетак су санитарни чворови где се плафони изводе од 

влагоотпорних ГК плоча д=12,5мм, такође на металној потконструкцији. Сви плафони се 

завршно глетују и боје полудисперзивним бојама. 

 

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА 

Сва унутрашња столарија се израђује од алуминијумских профила, без термопрекида. 

Ветробранска врата се застакљују сигурносним стаклом, а врата ординација и осталих 

просторија су са испуном од ал-у системских панела.  

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пројектом су предвиђене све потребне инсталације за ову врсту објекта.   

Детаљни описи хидротехничких инсталација, електроенергетских инсталација, 

телекомуникационих и сигналних инсталација и машинских инсталација дати су у оквиру 

засебних пројеката. 

 

 

 

             Одговорни пројектант, 

 

       Јела Марковић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА 

 У оквиру објекта предвиђена је израда инсталација: водовода и канализације, 

термотехничких инсталација грејања, електроинсталација јаке и слабе струје, лифтовских 

постројења, као и све остале потребне опреме. 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

 Пројектном документацијом предвиђена је изградња новог развода санитарне 

водоводне мреже за потребе снабдевања објекта. Постојећи прикључак је недовољног 

капацитета, а за потребе санитарне водоводне и хидрантске мреже неопходно је обезбедити 

много већу количину воде. 

 Прикључење објекта на водоводну мрежу се врши на постојећем водоводу у улици 

Пролетерској. Постојећи цевовод је изграђен од ЛГ цеви пречника 100 мм и према техничким 

условима у њему је измерен притисак од 3.0 бара. Прикључна цев од водомерне шахте до 

постојећег цевовода је пројектована од ХДПЕ 110мм за радни притисак од 10 бари. 

 Унутар парцеле Инвеститора предвиђена је изградња водомерне шахте ВШ, у оквиру 

које су раздвојени разводи за санитарну воду за снабдевање објекта и за хидрантску мрежу. У 
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водомерној шахти ВШ, је предвиђена уградња засебних водомера за санитарну и хидрантску 

мрежу. 

 Спољашњи развод водоводне мреже пројектован је од ХДПЕ цеви пречника 16-32 мм. 

 Унутрашња водоводна мрежа пројектована је од полипропиленских (ППР) цеви, 

пречника 1/2“,3/4” и 1”. 

 

 ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
 

 У складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже 

за гашење пожара (Сл. гласник РС бр. 03/2018), пројектована је спољашња хидрантска мрежа 

од ПЕ ДН 110 мм. Потребна количина воде према противпожарним условима је 10 л/с. 

Спољашња противпожарна мрежа састоји од 2 противпожарна надземна хидраната ДН 80 мм, 

означених у ситуационом плану НХ1 и НХ2. 

 Према противпожарним условима за спољашњу хидрантску мрежу је предвиђен 

истовремени рад два хидранта укупног капацитета 10,0 л/с. Предвиђена је и уградња 

унутрашњих зидних хидраната (укупно 2) , означених у основи приземља ЗХ1 и ЗХ2. 

Унутрашњи развод хидрантске мреже пројектован је од поцинкованих цеви пречника 50 мм. 

Собзиром на положај унутрашњих хидраната, за сваки појединачни хидрант је урађен 

прикључак на спољашњу хидрантску мрежу. Зидни хидрант ЗХ1 покрива дограђени део 

објекта, а зидни хидрант ЗХ2 постојећи објекат у оквиру кога је пројектована и котларница. 

 На основу изведеног прорачуна усвојене су ПЕХД водоводне цеви Ø110мм за радне 

притиске од 10 бара. Хидрауличким прорачуном је приказано да постојећи цевовод од ЛГ цеви 

пречника 100 мм, са притиском у мрежи од 3,0 бара, може да задовољи потребе за 

хидрантском водом за гашење пожара. 

 

 ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

 Пројектном документацијом предвиђена је изградња спољашњег развода 

канализационе мреже дуж целог објекта, који прикупља отпадну воду објекта и одводи је до 

шахте ФК4. Из шахте ФК4, постоји изграђен прикључак на уличну фекалну канализацију у 

постојећој шахти прикључка ФКпост. која се налази у улици Излетничкој. На спољашњој 

канализационој мрежи предвиђена је уградња 4 ревизиона окна (ФК1-ФК4).  

 Унутрашња фекална канализациона мрежа је пројектована је од ПВЦ цеви пречника 50, 

75 и 110мм, а спољашња од ПВЦ цеви пречника 160 мм. 

 Вентилирање канализационе мреже се врши преко вертикала које се завршавају на 

крову објекта, на којима су уграђене вентилационе главе.  Пројектовано је укупно 5 

канализационих вертикала (КВ1-КВ5). 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Објекат  који је предмет овог пројекта је здравствена амболанта у Рибници код 

Краљева, која се налази на кп 4170/1 КО Краљево.  Објекат је приземни. Постојећи објекат се 

реконструише И уједно дозиђује један део. Узимајући у обзир локације просторија и њихову 

намену пројектоване су електроенергетске инсталације у наведеном објекту.   

 

Напајање  
 

Напајање електричном енергијом објекта извести у свему према техничким условима 

Електродистрибуције Краљево на следећи начин: 

За напајање објекта се користи постојећи прикључак са постојећом одобреном снагом од 52 

КW. На ивици парцеле се поставља ИММ за полуиндиректу мерну групу са КПК 3x250 А. У 

нопвопостављено ИММ, тј КПК се уводи постојећи кабл ПП00 4x35 мм2 , а од ИММ до ГРО у 

објекту се полаже нови кабл ПП00 5x25 мм2 .  
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 Од ГРО који се налази у објекту   напаја се разводна табла у дограђеном делу  објекта РТ 3  

РО 3, каболм типа Н2XХ 5x6 мм2 , а уједно се напаја И ормар аутоматике за котао на пелет у 

просторији котлларнице каблом типа Н2XХ 5x6 мм2 . 

 Након полагања каблова у земљу потребно је извршити геодетско снимање трасе по 

којој су положени каблови и такав снимак унети у катастар подземних електро инсталација  

геодетске управе и ЕД Краљево. 

 

Мерење утрошка електричне енергије 
 

Мерење утрошка електричне енергије се врши у новопројектованом измештеном месту 

мерења ИММ, који је постављено  на граници парцеле, у складу са добијеним техничким 

условима ЕД Краљево и ТП 13 А ( Техничке препоруке ЕД Србије ). У ИММ се уграђује 

постојећа полуиндиректна мерна група, с тим што се постојећи СМТ 150/5 А/А замењују са 

новим 75/5 А/А.  

 

Разводни ормар 
 

Главни разводни ормар ГРО се поставља на зид у просторији чекаонице објекта. ГРО је 

израђен од два пута декапираног лима дебљхине минимум 1,5 мм у заштити ИП 55, са 

унифицираном бравом и кључем и опремом према приложеној једнополној шеми. Као главни 

прекидач у ормару је предвиђен универзални компакт прекидач велике снаге прекидања. 

Поред главног разводног ормара у дозиданом делу објекта планирано је постављање разводне 

табле РТ, која је израђена самогасиве пластичне масе, конструктивно прилагођена за уградњу 

у зид и на зид. Разводна табла је садржи опрему према приложеној једнополној шеми. 

Разводну таблу поставити на висини већој од 1,7 матара од коте пода. 

У просторији котларнице предвиђено је постављање ормара аутоматике котла РО К и он није 

предмет овог пројекта, већ предмет испоручиоца опреме термотехничких инсталација. 

 

Каблови 
 

Напојни каблови од главног  разводних ормана ГРО до РТ, РО К И  потрошача у објекту су 

типа Н2XХ, са побољшаним својствима у пожару,  одговарајућег пресека, а у складу са 

важећим прописима за ову врсту објекта. Полагање каблова извести по кабловским регалима, 

делом по зиду у прошлицане канале и инсталационе ПВЦ цеви,као и делом у поду у 

прошлицан канал.  

 

Заштита од преоптерећења, поднапона и наднапона 
 

Заштита  од  преоптерећења и наднапона је остварена уградњом аутоматских инсталационих 

прекидача, са    заштитом    од     преоптерећења  ( термички окидач )    и  поднапонском, за 

електромоторне потрошаче  и наднапонском   заштитом, за термичке потрошаче  (  

поднапонски окидач и  наднапонски  реле ), у  главном разводном орману ГРО,  у  складу са 

пројектованом   једновременом  снагом  и  једновременом  струјом  на  нивоу  наведених 

ормана, као и предвиђеним називним напоном. Уградњом инсталационих прекидача овог типа 

омогућено је аутоматско искључење сваког од ормана сигналом из ПП централе у случају 

пожара. Каблови за ову намену из ПП централе су дефинисани у делу пројекта 

телекомуникационе инсталације и сигнални каблови ( слаба струја ). 

 

Инсталација осветљења 
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Пројектом је предпредвиђен  Избор и распоред светиљки извршен  у сагласности са наменом 

просторија, захтевима архитекте и конструктивним условима. Степен механичке заштите 

светиљки је усклађен са наменом просторија, техничким препорукама и прописима. 

Пројектоване су уградне светиљке сличне типу Арцо ДЛМ2, 1200x300 – 0,5 А, 3266 лм, 28 W;   

Арцо ДЛМ2, 600x600 – 0,5 А, 3266 лм, 28 W;  Арцо ДЛМ2, 600x600 – 0,7 А, 4453 лм, 38 W; 

Фоснова срл Тортуга, 2330 лм, 28W, а њихов распоред дат је графичком делу пројекта. 

У случају нестанка мрежног напона предвиђено је паник осветљење са сопственим изворм 

напајања, аутономије рада 2 х. Паник светиљке су постављене на путевима евакуације и 

противпожарним путевима из објекта за безбедно пражњење објекта у случају хаварије. 

Инсталацију осветљења извести кабловима типа Н2XХ 2,3 и 4x1,5 мм2. Каблови се полажу  на 

начин као што је наведено у делу за напојне каблове.  

Командовање осветљењем је локалног типа преко одговарајуће комбинације модуларних 

инсталационих прекидача и прекидачких сетова. Све инсталационе прекидаче монтирати на 

висини 1,5 метара од пода. 

Опште или радно осветљење је предвиђено за све просторије, у којима се одвијају активности 

дефинисане наменом простора, а монтирају се у спуштеном плафону. 

Типови светиљки су дати у фотометријском прорачуну, а њихова диспозиција у графичкој 

документацији. 

 

Прикључнице и прикључци 
 

Пројектом су предвиђене прикључнице и прикључци опште и посебне намене. 

У ординацијама предвиђена су по три прикључка опште намене, од којих је један са три 

модуларне прикључнице (6М, 16 А, 250 В), а док су два прикључка са по једном 

прикључницом (2М, 16А,250В). Ове прикључнице се монтирају на висини од 0,4 м од коте 

пода. За напајање клима уређаја предвиђена је утичница која се монтира на висини 2,2м. 

У ходницима и чекаоницама утичнице монтирати на висини од 0,4 м. 

У приручној кухињи прикључнице монтирати на висини 1,1 мод коте пода, удаљене најмање 

0,5 м од точећег места. 

У зубној ординацији за напајање зубарске столице предвидети фиксни извод са  два напојна 

кабла и то Н2XХ-Ј 5x2,5 мм2 и Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2. 

У ординацијама и мокрим чворовима предвиђени су фиксни изводи за напајање бојлера 

каблом типа Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2, а висина извода дефинисана је у графичком делу пројекта у 

зависности од да ли је бојлер вертикални, хоризонтални или нискомонтажни.. Укључивање 

бојлера је предвиђено преко одговарајућег инсталационог прекидача са индикацијом. 

У картотеци је предвиђена угртадња две подне кутије са по 4 модуларне прикључнице. 

У котларници је предвиђена уграња две ОГ монофазне прикључнице, надградне у степену 

заштите ИП 54, које се монтирају на висини од 1 м од коте готовог пода. 

Такође, овим пројектом је предвиђено и напајање потрошача дефинисаних у пројекту 

телекомуникационих и сигналних инсталација и то: 

напајање комуникацијског Рацк ормара 

напајање ИТО ормара 

напајање ПП централе 

 

 

Заштита од превисоког напона додира 
 

Као заштита од електричног удара примењује се аутоматско искључење извора напајања у 

оквиру утврђених услова напона и времена за примењени ТН Ц-С систем напајања.  

За заштиту људи од ел удара усвојен је систем ТН-Ц-С са темељним уземљивачем, као 

основним, као и са мерама изједначења потенцијала у објекту , што представља додатну меру  

заштите. 
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Темељни уземљивач сачињава трака 25x4 мм положена у слоју бетона 5цм од тла по обиму 

објекта, као и челичне арматуре темељних греда заварених са траком на сваких 3 до 5м 

дужине. Темељни уземљивач се полаже у  темељу дела објекта који се дограђује и уједно 

повезује са постојећим уземљивачем објекта. Са темељним уземљивачем, такодје траком ФеЗн 

25x4 мм повезана је сабирница за изједначење потенцијала смештена непосредно испод ГРО.  

Са сабирницом за изједначење потенцијала повезана је шина уземљења у ормарима 

једножилним каблом ППОО-Y (са жутозеленом изолацијом)  пресека проводника једнаком 

половини пресека фазног проводника кабла дате трасе. Повезивање шине уземљења са шином 

неутралног проводника извршено је у КПК у ИММ. Даље се преко пете жиле напојног кабла 

повезују шине уземљења у ГРО и даље преко пете или треће жиле са жуто зеленом изолацијом 

повезују металне масе потрошача директно или преко заштитних контаката прикључница. 

 

Инсталација је тако димензионисана да је отпор петље до најудаљенијег потрошача такав да 

заштитни уредјаји прекидају струјно коло у времену, безопасном по човека и то 0,4 сец за 

потрошаче у сувим просторијама, односно 0,1 сец за потрошаче у влажним просторијама у 

случају земљоспоја. Ово је приложеним прорачуном доказано. После завршених радова 

изводјач ће измерити отпор петље и доказати исправност инсталације.  

Са сабирницом за изједначење потенцијала, каблом Н2XХ-Ј 1x10 мм2 повезују се истовремено 

приступачни делови: цеви водовода, канализације и централног грејања и столица у зубарској 

ординацији, а каблом Н2XХ-Ј 1x16 мм2 метални орман телефонске концентрације. 

Повезивање ормана телефонске концентрације предвидјено је пројектом телекомуникација.  

 

У купатилима је предвидјено изједначење потенцијала. Са шине уземљена у разводним 

орманима проводником Н2XХ-Ј 1x6мм2  повезане су сабирнице за изједначење потенцијала у 

купатилима, а са ове сабирнице проводником  П/Ф-

металне масе у купатилима, у свему према приложеном детаљу.  

 

Мерама за изједначење потенцијала у објекту предвидјена је унутрашња громобранска 

инсталација , односно остварена је заштита од секундарних дејства атмосферског пражњења. 

 

Инсталације су димензионисане према прописима у предметној области СРПС ИЕЦ 60364-5-

54:2008. 

 

Громобранска инсталација 
 

 Спољашња громобранска инсталација 

Спољашњу громобранску инсталацију сачињавају: 

 

- прихватни систем 

- спусни проводници 

- систем уземљења 

 

Заштита објекта од атмосферског пражњења предви|ена је уградњом штапне хватаљке 

(Франклинов штап) опремљене на врху са уредјајем за рано стартовање, које омогућава раније 

стартовање улазног трасера од било које друге тачке штићеног простора. Улазни трасер је 

атмосферско пражњење усмерено са објекта на земљи према облаку. Избор уредјаја за рано 

стартовање изабран је на основу приложеног прорачуна, тако да је одстојање било које тачке 

штићеног простора од штапне хватаљке за уредјајем за рано стартовање мање од максималног 

растојања добијеног на основу времена предњачења (Дт), висине постављања штапне 

хватаљке (х), добитка у ударном растојању (ДР) и растојању пражњења (Р) за усвојени ниво 

заштите објекта. 



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 15 од 161 

 Усвојена хватаљка са уредјајем за рано стартовање од производјача мора да има следеће 

податке: 

 

Време предњачења ДТ (мсец). 

Уверење о ефикасности штапне хватаљке са уредјајем за рано стартовање (атест или извештај 

о испитивању издат од овлашћене лабораторије). 

Упутство производјача о начину утврдјивања ефикасности штапне хватаљке са уредјајем за 

рано стартовање после монтаже, у којим временским интервалима и на који начин. 

Упутство производјача о ограничењима постављања хватаљке са уредјајем за рано стартовање 

у било којем смислу (корозивна средина, висина објекта и др.). 

 

На уградјеној штапној хватаљци мора се поставити натписна плочица са видљивим 

упозоравајућим натиписом -ОПАСНО - ВИСОКИ НАПОН-. 

Висина штапне хватаљке са уредјајем раног стартовања не сме бити мања од 4 м од било које 

највише (најистуреније) тажке на крову одредјеног нивоа штићене зоне. При монтажи 

хватаљке мора се водити рачуна да буде постављен у строго вертикалном положају и да буде 

добро учвршћен одговарајућим обујмицама да не би дошло до превртања. Изнад крова 

уградити на штапу два прикључка за спустне водове са својим укрсним комадима за везу са 

уземљивачем. Спој мора бити трајан изведен заваривањем. Спусни водови морају бити 

изведени Фе/Зн траком П25 СРПС.Н.Б4.901 -ОООО положеном најкраћим путем без оштрих 

углова при промени правца на одговарајућим држачима солидно учвршћених за конструкцију 

крова односно фасаде објекта. 

Мерне спојеве извести преклапањем спусног вода са земљоводом СРПС.Н.Б4.932 тако да ово 

место представља трајан спој и везу спусних водова са уземљивачем. Висину мерног споја 

поставити на 1,5 м од терена. Од мерног споја до земног уводника траку положити у 

бетонском стубу и убетонирати приликом изводјења конструкције. 

 

Унутрашња громобранска инсталација 
 

Предвиђена је унутрашња инсталација за заштиту од секундарног дејства директних 

атмосферских пражњења и елиминисања дејства унутрашњих пренапона. Углавним разводним 

орманима су постављен и одговарајући одводници пренапона. 

Са унутрашњом громобранском инсталацијом се спречава секундарно дејство директних 

атмосферских пражњења и елиминишу утицаји комутационих унутрашњих пренапона.  

Унутрашња громобранска инсталација штити осетљиву електронску опрему и компоненте од 

утицаја електромагнетних поља при директном атмосферском пражњењу и људе од струјног 

удара и варничних прескока између неповезаних металних маса унутар објеката. Унутрашња 

громобранска заштита је обавезна у свим примерима у којима се ефикасност громобранске 

заштите захтева Е > 0.98. 

За заштиту од индукованих пренапона који се могу појавити при директним атмосферским 

пражњенима у спољашњу громобранску инсталацију, који често могу бити толико високи да 

угрожавају осетљиву опрему предвиђа се постављање катодних одводика пренапона у 

разводним орманима. 

 

 СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА 
 

 При изради пројекта водити рачуна о намени објекта и  о угрожености од пожара. У 

објекту предвидети адекватни систем заштите од пожара које ће омогућити брзу и поуздану 

детекцију настанка пожара у почетној фази и спречити ширење већ насталог пожара. 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

Постојећи објекат коле је у архитектонско-грађевинском енергетски саниран у складу 

са прописима о топлотној заштити објеката и налази се у II климатској зони са прописаном 

спољном пројектном температуром tsp= -  

  Спољни пројектни параметри су следећи: 

  зима:       температура по сувом термометру tsp = -14,7 °C,  

      релативна влажност  = 85 % 

Унутрашњи пројектни параметри су следећи: 

               Ординација           tp = 22 °C, 

               Картотека              tp = 20 °C, 

               Ходници                 tp = 20 °C, 

               Мокри чворови      tp = 20 °C,            

 

Пројекат за грађевинску дозволу (PGD)  машинских инсталација грејања објекта урађен је на 

основу:  

1)  Архитектонско-грађевинског пројекта за грађевинску дозволу 

2)  Посебних захтева Инвеститора дефинисаних у пројектном задатку. 

3)  Важећих техничких прописа, норматива и стандарда (домаћих и страних) за ове 

врсте инсталација и постројења 

Прорачун  топлотних губитака урађен је према EN12831 са коефицијентима пролаза 

топлоте према елаборату енергетске ефикасности.  

Сви потребни подаци за спољне прозоре, врата и конструкције преузети су из АГ 

пројекта . 

Димензионисање опреме извршено је на бази прорачунатих топлотних губитака. 

 

     I I .    Г Р Е Ј А Њ Е  П Р О С Т О Р И Ј А  У  О Б Ј Е К Т У  

             У постојећем делу објекта просторије су се грејале термоакумулационим пећима на 

електричну енергију.  

Овим пројектом предвиђена је инсталација радијаторског топловодног грејања топлом 
o
C. За грејна тела усвојени су ливени алуминијумски  радијатори типа „Global 

Vox“ Italija. На улазу воде у грејна тела предвиђени су радијаторски вентили са 

термостатском главом, а на излазу воде из грејног тела радијаторски навијци са могућношћу 

регулације протока воде и затварања протока воде. 

        Разводна мрежа је видна и једна грана се води  изнад пода приземља а друга грана 

испод плафона приземља. 

 

         Одзрачивање инсталације се врши путем ваздушних лонаца на врху разводне мреже и 

помоћу славиница на крајевима радијатора. 

 

         Припрема топле грејне воде врши се у котларници у посебној просторији смештеној у 

самом објекту. Предвиђен је  топловодни котао тип TKAN-60 топлотног капацитета Q= 60 

kW. производ „Радијатор инжењеринг“ Краљево. 

 

Котао за енергент користи пелет, који се складишти у посебно предвиђеном простору ван 

котларнице. Полазна грана грејања DN40 по излазу из котла грана се у две гране 

грејања,свака DN32, које воде уздужним странама објекта. Циркулација воде се остварује 

циркулационом пумпом тип Magna 1  32-60 proizvod „Grundfos“. 

Пумпа је са фреквентном регулацијом броја обртаја кола пумпе. 
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     Заштита котла од ниске повратне температуре („хладни крај“) врши се   циркулационом 

пумпом тип UPS 25-30 proizvod „Grundfos“, коју укључује цевни налегајући термостат 

постављен на повратном воду у котао. Овај термостат се ручно регулише на желјену 

земпературу и укључује  пумпу, када је температура повратне воде нижа од 50°C. 

Регулација грејне воде за усвојени систем грејања 80°/60°C се врши аутоматски путем 

трокраког електромоторног регулационог вентила. Усвојен је трокраки вентил тип VLA131-

DN25 proizvod „ESBE“. Уз вентил се уграђују и припадајући елементи аутоматике тако да 

се температура разводне воде регулише према спољашњим условима. 

Вишак  воде, који настаје услед загревања воде прима затворени експанзиони суд 

мембранског типа запремине V= 60 l. 

  На котлу је предвиђен  вентили сигурности  R1“, NP6, Potv.= 3,0 bara.  

  На сигурносном воду између котла и експанзионог суда предвиђен је вентил сигурности 

са опругом  R3/4“, NP6, Potv.= 3,0 bara. 

     Котао има термичко осигурања који штити котао од појаве превисоке температуре доводом 

воде из водоводне мреже и преко термо вентила, који се аутоматски отвара и вода долази у 

измењивач (спирала) у ложишту и хлади ложиште.  

 Одвод димних гасова од котла је самостојећим зиданим димњаком, уз котларницу,  

светлог пресека ø22 cm тип  „Schiedel“ у који се укључује димна цев од котла  ø200 mm. 

Димњак је висине H=8,0 m изнад тла. 

     Складиштење пелета предвиђено је у помоћном објекту, који се налази на предметној 

парцели. 

    На улазним вратима у котларницу при дну врата уграђује се фиксна противкишна спољња 

решетка вел. 400 х 200 мм. кроз коју улази спољњи ваздух за потребе природне вентилације 

котларнице и за потребе сагоревања горива.  

     У котларници су предвиђен против пожарни апарати за почетно гашење пожара тип     

     S-9  i CO 2 – 5.  

      Овим пројектом предвиђена је и принудна вентилација „блокираних“ просторија   мокрих 

чворова. За одсисавање ваздуха усвојени су вентилатори купатилског типа „Decor 300“ 

производ „S&P“ Шпанија. Од ових вентилатора воде PVC цеви ø125 до спољњег зида и на 

излазу цеви на фасади је фиксна решетка 200 х 200 мм. 

    Улаз ваздуха у просторије WC-a je kроз надпритисне решетке 440х90 мм и 640х90 мм а 

услед насталог подпритиска због рада вентилатора. 

               Пројекат је урађен према важећим прописима, стандардима, техничким нормативима 

и препорукама произвођача опреме за уградњу, а који се односе на ову врсту инсталација. 

 

             Главни пројектант, 

 

       Јела Марковић, дипл.инж.арх. 

 

 
 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
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НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
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. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су: 

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

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: „Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за 

ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења 

посебних система и мера стабилних система за дојаву 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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5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

  

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 

из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. 

 

 

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да 

располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  
 

1) Финансијски капацитет: 

Услов:  

       (1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од 110.000.000,00  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. 

 

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 80.000.000,00  динара без 

пореза на додату вредност, а који се односе на грађевинске, грађевинско-занатске и 

инсталатерске радове на објектима пословне или јавне намене  

 

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 „кипер/сандучар“  1 

Лако доставно возило 1 

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг 1 

Комбинована машина – „Скип“ 1 

Цеваста фасадна скела 400м2 
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4)  Кадровски капацитет: 

 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца 

за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 30 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног 

извођача радова у предметној јавној набавци  

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

        

 

5) Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију 

 

         Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно 

прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све 

неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  

Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   

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

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у  

пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације 

за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVIII. 

Конкурсне документације).     

 

    

 
 

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са  

локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови 

изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који 

им нису били познати у време подношења понуде.  

 

1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

 

1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

1. УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,  

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. од 1-4. Закона понуђач, у складу 

са чланом 131г. став 2. Закона, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације 

(Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XII. Конкурсне документације), 

који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног 

лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, 

који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације), 

мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен 

печатом.  

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и 

оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је 

саставни део Конкурсне документације (Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико 

понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чланом 131 г став. 2. Закона, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део 

конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси 

група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача.  

 О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну 

документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 

и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације 

(Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног 

представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси 

група понуђача. 

  

Наручилац  може (одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом 

случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања 

испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да 

захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност 

тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. 

Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. Закона) 

 

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе: 

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона  

 

Правно лице:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

  

Предузетник 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко.лице / 
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2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона:  

 

 

 

 

 

 

Правно лице 

 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, 

дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
 

 

 

 

Предузетник и 

физичко лице 

 

 

 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта).  

 
 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

 

3) Услов из члан 75. став 1. тачка  4) Закона. 

 

 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода   

 

Предузетник  

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода 

 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода 

 

 

 

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска  

управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту 

седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
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Орган надлежан 

за издавање: 

 

пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 

утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска 

Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 

односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног 

прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој 

потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне 

приходе прибављају и од других локалних 

органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 

локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа. 

                               

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона  

             Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

             Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним 

прописом, овај доказ се не захтева. 

  

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

          Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 

1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

           Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  

Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је 

поверио извршење тог дела набавке.            

 

Доказивање испуњености обавезних  услова уколико понуду подноси група понуђача 

Услове из члана 75. став 1. тачка 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. тачка 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из 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 о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  
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 На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) за финансијски капацитет: 

               Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за 

привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс 

стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену 

бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о 

бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, 

доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину.  

              Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне 

банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на 

Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

2) за пословни капацитет: 

         Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 

Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. 

          Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у 

Референтној  листи, који је дат у Поглављу XX.  Конкурсне документације. 

          Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 

оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других 

наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све 

елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:  

           - назив и адресу наручиоца,  

           - назив и седиште понуђача,  

           -  облик наступања за радове за које се издаје Потврда , 

           - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року,  

           - врста радова,  

           - вредност изведених радова,  

           - број и датум уговора,  

           - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 

           - контакт особа наручиоца и телефон, 

           - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

1. Фотокопије Уговора на које се потврда односи 

2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима 
 

 

3) за технички капацитет: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи 

јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим 

ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са 

последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка 

спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

(наведене доказе доставити и када је опрема у закупу). 
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б)  за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а); 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на 

дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

           Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који 

је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен 

печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

               

             4) за кадровски капацитет: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне  

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да 

располаже са најмање потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да 

достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за 

месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и 

потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) фотокопије личних лиценци која се мора оверити печатом имаоца лиценце и 

његовим потписом 

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце  који су код 

понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за 

носиоце лиценци и друге извршиоце  који нису  запослени код понуђача: уговор – 

фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду 

г) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу 

уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду 

и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата.  

Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код 

понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о 

обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом 

о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља 

на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А 

образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

 

 

 

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

         Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

 Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
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достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року 

који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  

услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном 

облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

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 скенирана 

на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се 

важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који 

начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду 

или подноси понуду са подизвођачем. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца)   Град Краљево,Трг Јована Сарића број 1     , 

са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  за реконструкцију и доградњу здравствене 

амбуланте “Рибница”    , ЈН бр. 404-01/19-VII  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 

благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до   08.02.2019   године, до   у 11.00     

часова. 

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, 

уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се 

неблаговременом. 

 Понуда, мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин 

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

место извођења радова, 

3) модел уговора, 

4) образац структуре цене, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

6) образац о испуњености обавезних и додатних услова 

7) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

8) образац Референтне листе и образац техничког капацитета; 

9) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију, 

10) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла, 
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12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, 

13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

14) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

 

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност 

обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном 

документацијом 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 

и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду 

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 

неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим 

подацима. 

Пожељно је да Понуђач достави доказе о испуњености услова и понуду преда у 

форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након 

отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава 

о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други 

обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у 

Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

свагог понуђача из групе понуђача.  
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

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: Трг Јована Сарића 1. 

Краљево 36000, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку за реконструкцију и доградњу здравствене амбуланте 

“Рибница” – ЈН бр. 404-01/19-VII  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку за реконструкцију и доградњу здравствене амбуланте 

“Рибница” НАБАВКЕ – ЈН бр. 404-01/19-VII    - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку за реконструкцију и доградњу здравствене амбуланте 

“Рибница” – ЈН бр. 404-01/19-VII   - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку за реконструкцију и доградњу здравствене 

амбуланте “Рибница” – ЈН бр. 404-01/19-VII   - 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. 
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Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

 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, 

- 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане 

ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, 

основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 

позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који 

испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране 

стручног надзора. 

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

 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Гаранција за радове навести предмет јавне набавке не може бити краћа од 24  месеци од 

дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје 

радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте 

објеката, односно радова другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

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

од  150   (стопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 

другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења 

Место извођења радова -  кат. парцела 4170/1 КО Краљево, здравствена амбуланта у 

Рибници, Улица Излетничка бб, 36000 Краљево.. 

 

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. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

 

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 

достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за 

штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 

са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је 

дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 

осигурања.  

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 

Поглављу XVII. 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 

Град Краљево. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
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исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 

 

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, са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 

Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 

садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта. 

 

3.Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у 

случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, 

издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 

конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме 

имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта.  

4.Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 

документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 

садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу 

за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена 

писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења 

уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 

за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана 

дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције 
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смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз 

вредности издатих ситуација. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 

уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 

за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  

Наручиоца Град Краљево . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 

 

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.  

 

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не 

мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Град Краљево. Рок важности 

банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року.  

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења 

ће бити враћена.  

      

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 08.02.2019. године, у 11  часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Трг Јована Сарића бр.1. Краљево 36000., просторијa: 300 , спрат 3. 

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. 
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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   Трг 

Јована Сарића бр.1. 36000 Краљево , електронске поште на e-mail  javne_nabavke@kraljevo.org 

или nabavka@kraljevo.org  или  vuk.konjikusic@kraljevo.rs       или факсом на број  036-306-058 ) 

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.    404-01/19-VII   ". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (чл. 93. Закона). 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 

понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.o
mailto:nabavka@kraljevo.org
mailto:vuk.konjikusic@kraljevo.rs
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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; 

 

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;  
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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. 

 

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или 

уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  

22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org или, факсом на број 036/306-058  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 оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

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

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-

30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 

вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 

овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама 

чл. 160 до 167. Закона. 

 

23.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да 

закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона). 

 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА  

РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА У 

РИБНИЦИ 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на  

реконструкцији и доградњи објекта здравствена амбуланта у Рибници., 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 

документациком; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су 

неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим 

ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о 

облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Сл. 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 ПОНУДА 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку ( радова на  

реконструкцији и доградњи објекта здравствена амбуланта у Рибници.), ЈН број  404-

01/19-VII   

 

 

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 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 54 од 161 

 
 

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. 



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 55 од 161 

 

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 [Реконструкција и доградња објекта здравствена 

амбуланта у Рибници ] 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених 

привремених ситуација и 

окончане ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

 

НАПОМЕНА: 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а 

понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

дајем следећу  

 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке.. реконструкције и доградње објекта Здравствене амбулантe у 

Рибници набавке, бр [ЈН број 404-01/19-VII], поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________  
(назив понуђача) 

као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 
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X.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

 реконструкцији и доградњи објекта здравствене амбуланта у Рибници 

 

 

Закључен  у __________________________, дана_________________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

ГРАД КРАЉЕВО  са седиштем у Трг Јована Сарића 1.36000 Краљево ПИБ 102675366, кога 

заступа др Предраг Терзић,дипл.политиколог , градоначелник (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, 61, 131б, 131в, и 131г Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), дана   29.012019.   

године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну 

документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  на  реконструкцији  и 

доградњи објекта Здравствена амбуланта у Рибници      ,ЈН. Бр.  404-01/19-VII   ,  на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  

 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 

поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбом о 

утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима 

образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава 

у мају и јуну 2017. године („Службени гласник РС, бр. 71/17, 37/18 и 104/18) 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  реконструкција и доградња  објекта здравствене 

амбуланте у Рибници. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

______________ динара са ПДВ-ом (словима: _________________________________________), 

од чега је ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без 

ПДВ-а износи ______________ (словима:__________________________________________) а 

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

од ___________2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 

радова. 

Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, 

радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, 

рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
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средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 

трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 

радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 

и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације: 

- предрачуна у износу аванса; 

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној 

ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 

цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, 

у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног 

надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од 

уговорене вредности.  

 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, 

Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова 

доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, 

у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права 

приговора. 

 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 180 (стоосамдесет ) 

календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком 

плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у 

грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је 

трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за 

завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

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 
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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 

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора. 

 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 

8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 

завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 

кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 

пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 

одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 

основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу 

радова, као и: 
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(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова;     

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 

даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 

недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 

пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у 

обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамични план извођења радова;  

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 

складу са важећим прописима;  

(5) да се строго придржава мера заштите на раду;  

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 

(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу радова; 

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које 

се изводе радови; 

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца. 

(14) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(15) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 

у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

(16) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

(17) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

(18) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 

од 5 дана; 

(19) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме. 
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(20) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао. 

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му 

обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област; 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

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

сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

Извођач радова се обавезује да 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 недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  
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Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 

осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео 

период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 

извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

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

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
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Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 

уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 

да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 

без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 

изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе) 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од 

дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не 

прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 

карактеристике објекта као целине. 

Хитни непредвиђени радови 

Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 

природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. 

Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе). 

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 

сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 

сагласност.   

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

хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове 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. 
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Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 

основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 

односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

 

Коначни обрачун 

Члан 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 према достављеном 

динамичком плану. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као 

и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 

из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 

омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 
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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; 

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

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. 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. 
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Саставни део уговора 

Члан 23. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 

-   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 Краљеву  

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 ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

  

МП. 

 
САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 
 

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

Овде можете убацити табелу стим да мора бити форматирана као табела испод. 

 

 

 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) 

1.1 Припремни радови 
Рушење, сечење и уклањање бетонских стаза око 
и поред објекта, процењене дебљине до 10цм, припадајућим са 

тампон  слојем  шљунка процењене дебљине 10 цм. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 7км 

удаљености. Обрачун по m ² уклоњене бетонске стазе. 

m
2
 146,72  

 

1.2 Ручни пренос намештаја и остале опреме са свим потребним 

радовима на демонтажи ради ослобађјања потребног радног 

простора. Демонтирани намештај и опрему депоновати на место 

које одреди инвеститор до 7 кm удаљености 

m
2
 280.00  

 

1.3 Рушење дела постојећеих преградних зидова од опеке у продужном 

малтеру д=18цм. Рушење зидова извести заједно са серклажима, 

надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку 

очистити  од  малтера  и сложити на градилишну депонију. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију до 7 kм удаљености. У цену улази и подупирање. 

m
2
 132.36  

 

1.4 Пажњиво пробијање отвора  на  фасадним зидовима d=38 cm.  

Пробијање  извести  пажљиво да се не растресе зидна маса. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. 

m
3
 9.08  

 

1.5 Пажњиво рушење димњака. Рушење извести пажљиво да се не 

растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 

и одвести на градску депонију до 7 km удаљености. 
m

3
 6.50  

 

1.6 Обијање зидних керамичких плочица (лепљених на материјалу) 

санитарних чворова, ходника и у ординацијама (код умиваоника). 

Плочице скинути заједно са малтером до опеке искључиво ручним 
m

2
 212.98  
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путем, поступно без јаких потреса, без употребе вибро чекића. Све 

откривене спојнице (хоризонталне и вертикалне удубити 1-2cm, са 

изношењем шута ван објекта и  одвозом на градску депонију до   

7 km удаљености 

1.7 Чишћење слојева старе боје са равних површина фасаде. Пажљиво 

очистити старе слојеве боје са равних делова фасаде,  за  уградњу 

термоизолације. Чишћење извршити механичким путем (челичним 

четкама). Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети 

постојећи малтер 

m
2
 225.16  

 

1.8 Демонтажа олука, олучних вертикала и опшивки крова, на 

завршетцима фасадних зидова  и солбанка прозора, на местима који 

ће се облагати термоизолацијом. Лимарију демонтирати и 

утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор 

удаљену до 15 km 

m 110.20  

 

1.9 Демонтажа кровног покривача од салонит плоча. демонтирати 

салонит плоче, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 
m

2
 393.20  

 

1.10 Демонтажа лименог кровног покривача са надстресница. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. 
m

2
 13.00  

 

1.11 Демонтажа кровних дасака- подлоге лименог покривача 

надстрешнице.  Скинуте  даске утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 km. 
m

2
 13.00  

 

1.12 Рушење постојећих армирано бетонских стреха . У цену улази 

помоћна скела и сечење арматуре. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију до 7 km  

удаљености 

m
2
 50.03  

 

1.13 Демонтажа кровних летви  са  крова  објекта. Скинуте летве 

утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор 

удаљену до 10  km . 
m

2
 393.20  

 

1.14 Демонтажа кровне конструкције са крова објекта и улазне 

надстрешнице. Скинути конструкцију на безбедан начин. 

Употребљиву грађу очистити и сложити на градилишну депонију и 

записнички предати на располагање инвеститору. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

m
2
 386.86  
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1.15 Скидање подова од керамичких плочица и терацо облоге заједно са 

цементном кошуљицом, до бетонске подне плоче. Шут изнети, 

утоварити у камион и одвести на градску депонију. 
m

2
 32.64  

 

1.16 Скидање подова од винил плоча заједно са цементном кошуљицом, 

до бетонске подне плоче. Шут изнети, утоварити у камион и 

одвести на градску депонију. 
m

2
 235.21  

 

1.17 Пажљива демонтажа свих челичних решетки фасадних прозора.  

Демонтиране  решетке склопити и ставити на располагање 

инвеститору, или утоварити на камион и  одвести  на  депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 10 км. 

Обрачун по позицији.. 

kom 4.00  

 

1.18 Пажљива демонтажа свих фасадних столарских прозора, портала, 

преграда и врата, заједно са пратећим лајснама, праговима, 

клупицама, подштоком, ролетнама и сл. Демонтиране отворе 

склопити и утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 10 км.Обрачун по позицији. 

   

 

П-1 -прозор (168x180cm) kom 17.00   

П-2-прозор  (80x180 cm ) kom 8.00   

П-3-прозор  (60x60 cm ) kom 2.00   

П-4-прозор  (80x100 cm ) kom 1.00   

П-6-прозор  (220x60 cm ) kom 1.00   

П-7-прозор  (122x180 cm ) kom 1.00   

П-8-прозор (122x60 cm ) kom 1.00   

П-5-Улазна врата (170x260 cm ) kom 2.00   

П-9-Улазна врата (90x210 cm ) kom 1.00   

1.19 Пажљива демонтажа свих унутрашњих столарских врата и 

надсветла и  заједно  са   пратећим лајснама, праговима, клупицама, 

подштоком, ролетнама и сл. Демонтиране отворе склопити и 

утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор 

удаљену до 10  km . 

Обрачун по позицији. 

   

 

једнокрилна врата (100x210 cm ) kom 11.00   
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једнокрилна врата (90x210 cm ) kom 6.00   

једнокрилна врата (70x210 cm ) kom 3.00   

двокрилна врата са надсветлом (135x315 cm ) kom 1.00   
врата са надсветлом-80х210+405x105 cm kom 1.00   

  УКУПНО:  

2.1 Земљани радови 

Машински ископ земље-хумуса, на површини на 

којој се отварају нови улази о објекат. Хумус скинути у слоју од 20 

cm и депоновати га на месту које одреди инвеститор, удаљености до 

5 km.Обрачун  по  m
3
  ископане  земље  рачунајући  је 

самониклу. 

m
3
 6.40  

 

2.2 Ископ   шљунковито-песковитог   материјала   за темељну плочу 

објекта. Обрачун по m
3
 ископаног материјала.. m

3
 6.40  

 

2.3 Одвоз преостале-сувишне земље и материјала на градску депонију 

даљине до 5км. Обрачун по м3 одвежене земље и материјала. m
3
 12.80  

 

2.4 Набавка, довоз, насипање и разастирање тампон слоја шљунка 

(природни шљунак), д=20цм, испод подне плоче на тлу. Обрачун 

по m
3
набављеног, довезеног, насипаног, разастртог   и   

набијеног   шљунка   до   потребне стишљивости  (Мс≤40МПа). 

m
3
 6.40  

 

  
УКУПНО:  

3.1 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

Набавка бетона и  бетонирање  АБ  темељних трака и зидова - 

темељи испод улазног трема (ТКГ1,2,3 и 4), бетоном МБ 30  у 

потребној двостраној оплати, у свему према статичком прорачуну, 

детаљима арматуре и прописима за армирано бетонске радове. 

Обрачун по  m
3
 уграђеног бетона 

m
3
 9.65  

 

3.2 Набавка бетона и бетонирање армирано- бетонских греда улазне 

надстрешнице (Г201,202, 203, 204), димензија 25/17цм бетоном 

МБ30 у оплати, у глаткој оплати у свему према статичком 

прорачуну, детаљима арматуре и прописима за армирано бетонске 

радове. Обрачун по   m
3
 уграђеног  бетона 

m
3
 0.90  
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3.3 Набавка бетона и бетонирање кровне  плоче улазне надстрешнице 

дебљине 13цм, армираним бетоном МБ30 у глаткој оплати, у свему 

према статичком прорачуну, детаљима арматуре и прописима за 

армиранобетонске радове. Обрачун по м³ бетона са оплатом по опису 

и детаљима по пројекту. 

m
3
 4.90  

 

3.4 Набавка бетона и бетонирање подне плоче улазне надстрешнице 

дебљине 10cm, армираним бетоном МБ30 у глаткој оплати, у свему 

према статичком прорачуну, детаљима арматуре и прописима за 

армиранобетонске радове. Обрачун по м³ бетона са оплатом по 

опису и детаљима по пројекту. 

m
3
 1.55  

 

3.5 Бетонирање армирано-бетонских стубова улазне надстрешнице, 

армираним бетоном  МБ30  у глаткој оплати, димензија 17/25 и 

17/50цм, у свему према статичком прорачуну, детаљима арматуре и 

прописима за  армирано  бетонске  радове. Обрачун по  m
3
уграђеног 

бетона 

m
3
 0.36  

 

3.6 Израда  цементних естриха-кошуљица  дебљине 4цм, армираних 

арматурном мрежом Q131, за нивелацију унутрашњих подова као 

основе за завршну подну облогу. Обрачун   по    m
2
урађене   

кошуљице   по   опису заједно са потребном мрежом за армирање. 

m
2
 270.90  

 

3.7 Израда подлоге од ситнозрног бетона у паду- дебљине 5-8cm, за 

нивелацију подова улазних тераса као основе за завршну подну 

облогу од гранитних керамичких плочица. Горњу површину 

подлоге изравњати и бетон неговати док не очврсне. 

m
2
 11.68  

 

3.8 Бетонирање армирано бетонских плоча НА ТЛУ трема (главни 

улаз, улаз у архиву, улаз у котларницу) и рампе, д=10цм, армираним 

бетоном МБ25, и армирати арматурним мрежом Q257(4.2кг/м2) на 

припремљеној подлози од природног  сабијеног  шљунка. Обрачун 

по  m
2 

урађене плоче по опису и прописима за армирано бетонске 

радове. У цену урачунати и набавку и уградњу бетона заједно са 

арматуром. Обрачун комплет по  m
2
 

m
2
 18.02  

 

3.9 Бетонирање  армирано бетонских темељних стопа и зидова 

жардињере - темељне траке 25х30cm зидови д=12cm, армираним 

бетоном МБ30. Зидове армирати дуплом мрежом Q257 и темељне 

стопе арматуром 2*2Ø14 мм и узенгије Ø6/20cm у глаткој оплати у 

свему детаљима у пројекту и прописима  за  армиранобетонске 

m
3
 0.84  
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радове. Обрачун по м³ избетонираних зидова по опису и прописима 

за армирано бетонске радове. У цену урачунати и набавку и 

уградњу бетона заједно са арматуром. 

3.10 Израда  и  постављање   префабрикованих армирано бетонских 

димњачких капа, МБ20, са потребним анкерима, спојним и 

опшивним елементима, у свему према прописима за ову врсту 

радова. Обрачун по ком са по опису. 

ком 1.00  

 

  
УКУПНО:  

4.1 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
Набавка, чишћење, исправњање, сечење, 
савијање,  транспорт,  постављање  и  везивање арматуре Б500Б. 

Обрачун по kg уграђене арматуре 

кг 650.00  

 

  УКУПНО:  

5.1 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 

 Зазиђивање спољних зидова у приземљу д=38cm шупљом опеком, у 

продужном малтеру 1:2:6. Обрачун по  m
3
 озиданог зида. 

m
3
 3.20  

 

5.2 Малтерисање дела унутрашњих зидова са којих је обијен малтер и 

обрада унутрашњих шпалетни прозора , продужним малтером 

Р=1:2:6 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и 

испрскати ретким цементним млеком. Први слој нанети преко 

подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. 

Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. 

Омалтерисане површине   морају   бити   равне,   без   прелома .  

Обрачун по  m
2 

омалтерисане површине по опису, заједно са 

хоризонталним и вертикалним транспортом материјала и потребном 

скелом. 

m
2
 212.98  

 

  

УКУПНО: 
 

6.1 ТЕСАРСКИ РАДОВИ  
Израда двоводне кровне конструкције од суве чамове резане градје 

II класе, у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима и 

прописима за тесарске радове. Урадити све прописане тесарске 

везе елемената кровне конструкције и ојачања од флах гвожђа, 

m
2
 385.70  
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котви, завртњева, кламфи и слично. Конструкцију пре монтажње 

заштитити од пожара  безбојним премазом типа POFEX-W, а након 

сушења од 48 сати дрвену конструкцију заштити од влаге и 

инсеката. Обрачун по м² хоризонталне пројекције крова. 

6..2 Израда кровне конструкције улазне надстрешнице од суве чамове 

резане градје II класе, у свему према пројекту, детаљима и 

прописима за тесарске радове. Урадити све прописане тесарске везе 

елемената кровне конструкције и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично. Конструкцију пре монтажње 

заштитити од пожара безбојним премазом типа POFEX-W, а након 

сушења од 48 сати дрвену конструкцију заштити од влаге и 

инсеката. Обрачун по  m
2 

хоризонталне пројекције крова. 

m
2
 17.00  

 

6.3 Постављање дрвених штафни за шрафљење лима дим. 5/8 cm 

на међусобном растојању око 75cm. Обрачун по  m2 
кровне 

равни. 
m

2
 436.84  

 

6.4 Набавка и уградња ОСБ плоча  д=1.80цм - преко дрвене кровне 

конструкције прикивањем  за рогове. Мере узети на лицу места. 

Обрачун по  m
2
 кровне равни . 

 

   

 

објекат m
2
 436.84   

надстрешница m
2
 17.00   

6.5 Постављање дрвених контра летви димензија 30х50 mm паралелно 

по роговима, прикивањем кроз осб плочу за рогове. Обрачун по  m
2
 

кровне равни . 
m

2
 436.84  

 

6.6 Израђа конструкције носача стрехе од летви, пресека 24/48 mm. 

Конструкцију извести од сувих, правих и без чворова јелових 

летви, оптималне дужине, по датим детаљима. Конструкцију 

премазати заштитним премазом против инсеката и труљења. 

Стреха је 90 cm ширине. Обрачун по  m
2
 

. 

m
2
 39.00  

 

  УКУПНО:  
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7.1 СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ  
Облагање плафона једноструким гипс картонским плочама 12,5 

mm, са израдом системске потконструкције у истом нивоу (систем 

Ригипс или Кнауф). Облагање плафона изводи се помоћу металне 

ЦД/УД потконструкције ГК плоча дебљине 12,5 mm, које се 

причвршћују машинским вијцима. Потконструкција се састоји од  

ЦД профила и УД профила. Качење профила за таванску 

конструкцију извести помоћу нонијус држача. На УД профиле 

лепи се трака за звучну изолацију. ЦД профили се настављају 

помоћу профилне спојнице. Спојеви плоча се испуњавају, 

бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева.  У 

плафон уградити све потребне елементе према захтеву пројекта 

инсталација (светиљке,  решетке  и  слично).  Код  угаоних спојева 

могу се користити пластичне лајсне за спречавање  пуцања. 

Обрачун по  m
2
 постављеног плафона.   

m
2
 246.46  

 

7.2 

 

Облагање плафона санитарних чворова једноструким 

влагоотпорним ГК плочама 12,5 мм, са израдом системске 

потконструкције у истом нивоу (систем Ригипс или Кнауф). 

Облагање плафона изводи се помоћу металне ЦД/УД 

потконструкције и влагоотпорних ГК плоча дебљине 12,5 мм, које 

се причвршћују машинским вијцима. Потконструкција се састоји 

од  ЦД профила и УД профила. Качење профила за таванску 

конструкцију извести помоћу нонијус држача. На УД профиле 

лепи се трака за звучну изолацију. ЦД профили се настављају 

помоћу профилне спојнице. Спојеви плоча се испуњавају, 

бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева. У 

плафон уградити све потребне елементе према захтеву пројекта 

инсталација (светиљке, решетке и слично). Код угаоних спојева 

могу се користити пластичне лајсне за спречавање  пуцања. 

Обрачун по  m
2
 постављеног плафона.      

m
2
 20.12  

 

7.3 Израда унутрашњих сувомонтажних преградних неносивих зидова 

са једноструком металном потконструкцијом од ЦВ и УВ 

профила д=75mm. Укупна дебљина зида 125mm, обострано 

двоструко обложен с Кнауф или еквив. плочама типа - 

стандардна плоча (ГКБ) дебљине 12,5mm. 

m
2
 38.50  
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Испуна од топлотне, звучне и противпожарне изолације, камене 

минералне вуне, произведене у складу са стандрадом ЕН 13162, типа 

Кнауф Инсулатион Натурбоард ФИТ -Г ПЛУС 

минималног  коефицијента  топлотне проводљивости λ=0,038 

Њ/мК, класе дозвољеног одступања Т5, негоривости А1, отпорности 

према протоку ваздуха мин. АФ5 (МЊ - ЕН 13162 - Т5 - ЊС - 

ЊЛ(П) - АФ5), дебљине зависно од размака између насупротних 

плоча (ширина профила). 

Овом позицијом обухватити набавку, транспорт и уградњу 

целокупног материјала као и употребу лаке фасадне скеле. 

Обрачун је по  m
2
 готовог зида. Обрачун  по  m

2
 постављеног зида.   

7.4 Израда  унутрашњих сувомонтажних преградних неносивих 

зидова у мокрим чворовима са једноструком металном 

потконструкцијом од ЦВ и УВ профила д=75mm. 

Укупна дебљина зида 125mm, обострано двоструко обложен с 

Кнауф или еквив. плочама типа - стандардна плоча (ГКБ) 

дебљине 12,5mm први слој и влагоотпорним ГК плочама 12,5 

mm сруги слој .Испуна од топлотне, звучне и противпожарне 

изолације, камене минералне вуне, произведене у складу са 

стандрадом ЕН 13162, типа Кнауф Инсулатион Натурбоард ФИТ -

Г ПЛУС минималног  коефицијента  топлотне проводљивости 

λ=0,038 Њ/mК, класе дозвољеног одступања Т5, негоривости А1, 

отпорности према протоку ваздуха мин. АФ5 (МЊ - ЕН 13162 - 

Т5 - ЊС - ЊЛ(П) - АФ5), дебљине зависно од размака између 

насупротних плоча (ширина профила). 

Овом позицијом обухватити набавку, транспорт и уградњу 

целокупног материјала као и употребу лаке фасадне скеле. 

Обрачун је по  m
2   

 готовог зида. Обрачун по  m
2 
постављеног зида. 

m
2
 45.00  

 

  УКУПНО:  

8.1 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  
Израда хоризонталне хидроизолације подова на тлу 

изолацијом (типа Sika Top Seal 107 са обимном 
m

2
 291.50  
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хидроизолационом траком за заптивање ивица типа Sika 

Tape Seal или сл.). Обрачун по  m
2 урадјене хидроизолације у 

хоризонталној пројекцији, у свему према опису, детаљима 

пројектанта и прописима за ову врсту радова. 

8.2 Набавка,транспорт и постављање плоча термо и звучне 

изолације пода од камене вуне д=5cm, типа Кнауф 

НатурБорд под стандад, или еквив. (оптерећење мин. 3кPa), 

са ПВЦ фолијом преко као заштитом и припремом за цем. 

кошуљицу. Обрачун по   m2 набављених и уграђених плоча. 

m
2
 277.58  

 

8.3 Набавка, транспорт и постављање плоча термо и звучне 

изолације од камене вуне, дебљине 15cm, типа "Кауф 

инсулатион КР С" или еквивалентно на поду тавана и 

плафону надстрешнице. У цену урачунати    све    потребне    

радове,    транспорт,потребан материјал и спојна средства.  

Обрачун по  m2, комплет 

m
2
 297.36  

 

8.4 Набавка материјала, транспорт и постављање парне бране 

типа "Кнауф инсулатион ЛДС 35" или еквивалентно испод 

термоизолације. Поставити парну брану директно испод 

термоизолације. Све преклопе, као и оштећења настала услед 

руковања заптивају се ЛДС Солифит траком. У цену 

урачунати све потребне радове, транспорт, потребан 

материјал и спојна средства за извођење описане позиције. 

Обрачун по  m2, комплет 

m
2
 290.36  

 

8.5 Набавка, транспорт и уградња паропропусне водонепропусне 

фолије типа "Кнауф инсулатион ЛДС 0.04" или еквивалентно 

испод кровног покривача. Фолију поставити и спојеве 

залепити по упутству произвођача. У цену урачунати све 

описане радове и потребан материјал и спојна средства за 

њихово извођење. Обрачун по  m2   обложене косе површине 

крова. 

m
2
 436.84  

 

8.6 Набавка материјала, транспорт  и израда термоизолације 

односно облагање  фасадних зидова од КРТ - тврдих плоча 

камене вуне, густине 150 кg/m³, укупне дебљине 8 cm, са 
m

2
 190.00  
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чије видне стране се ради фасадни малтер која је предмет 

посебне позиције. У цену урачунати набавку материјала, 

рад, транспорт потребне скеле. Обрачун по  m2 
 

  постављене термоизолације  по опису са вертикалним и 

хоризонталним транспортом. 

8.7 Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације 

односно облагање фасадних зидова од КРТ - тврдих  плоча  

камене  вуне, густине 150 kg/m³, укупне дебљине 8 cm, са 

чије видне стране се ради вентилирајућа паклекс фасада, која 

је предмет посебне позиције. У цену урацунати набавку 

материјала, рад, транспорт потребне  скеле. Обрачун по  m2
 

  постављене термоизолације  по опису са вертикалним и 

хоризонталним транспортом. 

m
2
 62.00  

 

8.8 Набавка материјала, транспорт  и израда термоизолације 

односно облагање фасадних стубова лево и десно од улаза у 

објекат од КРТ - тврдих плоча камене вуне, густине 150 

kg/m³, укупне дебљине 2 cm, са чије видне  стране  се ради 

фасадни малтер која је предмет посебне позиције. У цену 

урачунати набавку материјала, рад, транспорт потребне скеле. 

Обрачун по  m2  постављене термоизолације по опису са 

вертикалним и хоризонталним транспортом. 

m
2
 17.41  

 

8.9 Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације 

односно облагање сокле објекта стиродур плочама дебљине 

5cm (висине 10-20cm до висине посојећег приземља) са 

чије видне стране се ради фасадни малтер - кулирпласт 

који је предмет посебне позиције. У цену урачунати 

набавку материјала, рад, транспорт потребне скеле. 

Обрачун по  m2    постављене термоизолације  по опису са 

вертикалним и хоризонталним транспортом. 

m
2
 14.00  

 

  
УКУПНО:  

9.1 РАДОВИ НА ПВЦ СТОЛАРИЈИ 
 Четвороделни    прозор,    од    6-коморних    ПВЦ 
профила у белој боји. Профили су дебљине спољних зидова мин 
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2,7mm, снабдевени систематским дихтунзима. Профили су ојачани 

челицним системским профилима, мин. дебљине 1,4mm, завршне 

обраде цинковањем. Прозори се фиксирају за конструкцију турбо 

вијцима. Алуминијумска  спољна   окапница   од екструдираних 

профила, са стране затворена пвц системским чеповима. 

Унутрашња пвц даска затворена бочно системским чеповима. Оков 

је стандардни. Стакло термопан следећег састава: спољни панел 

Флот 4mm-клима гуард солар, међупростор 12 mm пуњен 

криптоном, унутрашњи панел је флот  4mm. Једно  прозорско 

крило се отвара око вертикалне осовине и на "кип", а друго само 

око вертикалне осовине, оба горња крила се отварају на кип, у 

свему према шеми столарије. 

Уw маx = 1,5W/m2К. Обрачун  по  комаду  финално  обрађеног  

прозора. Прозори се раде по шеми и детаљима из пројекта. 

пос ФП-1, 168/170 (2.86m²) kom 14.00   

пос ФП-2, 80/170 (1.36m²) kom 8.00   

пос ФП-3, 80/100 (0.80m²) kom 1.00   

пос ФП-4, 60/60 (0.36m²) kom 5.00   

пос ФП-5, 120/170 (2.04m²) kom 1.00   
пос ФП-6, 120/60 (0.72m²) kom 1.00   

  
УКУПНО:  

10.1 РАДОВИ НА АЛУМИНИЈУМСКОЈ СТОЛАРИЈИ  
Улазна двокрилна врата од алуминијумских елоксираних профила 

пластифицирана у белој боји са термо-прекидом.  Стаклена  испуна 

термопан од "памплеx" стакла (2x3=6mm), унутрашње стакло 

"нискоемисиони памплеx", а испуна стаклопакета криптон. 

Предвидети алуминијумску лајсну за везу са  обимним зидовима 

као и херметизациони кит. Уградња се врши сувим поступком 

шрафљењем позиције у слепи челични довратник 3x50mm. Макс. 

коефицијент пролаза топлоте Уw маx = 1,5W/м2К. Врата су 

опремљена  рукохватом,  шаркама, бравом -буренце, 

алуминијумским прагом. 
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пос ФВ-1, 140/260 (3.64m²) kom 1.00   

10.2 Улазна двокрилна врата од алуминијумских елоксираних  профила  

пластифицирана  у  белој боји са термо-прекидом. Испуна 

системски сендвич термопанел са испуном од ПУ. Горњи део врата 

је надсветло које се  отвара  око хоризонталне осовине, са 

стакленом испуном следећег састава: спољни панел  Флоат  4мм- 

клима гуард солар, међупростор 12 mm пуњен криптоном, 

унутрасњи панел је флоат 4mm. Предвидети алуминијумску лајсну 

за везу са обимним зидовима као и херметизациони кит. Уградња 

се врши сувим поступком шрафљењем позиције у слепи челични  

довратник  3x50цм. Макс. коефицијент пролаза топлоте Уw маx = 

1,5W/м2К. Врата су опремљена рукохватом, шаркама, бравом -

буренце, алуминијумским прагом. У доњем делу врата уградити 

противкишну     прохромску     решетку     димензија 

40/20cm. 

   

 

пос ФВ-2, 120/255 (3.12m²) kom 1.00   

10.3 Спољни улазни портал од алуминијумских елоксираних профила 

пластифицирана у белој боји са термо-прекидом.  Стаклена  испуна 

термопан од "памплеx" стакла (2x3=6mm), унутрашње стакло 

"нискоемисиони памплеx", а испуна стаклопакета криптон. 

Предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним зидовима 

као и херметизациони кит. Уградња се врши сувим поступком 

шрафљењем позиције у слепи челични довратник 3x50cm. Макс. 

коефицијент пролаза топлоте Уw маx = 1,5W/м2К. Врата су 

опремљена  рукохватом,  шаркама, бравом -буренце, 

алуминијумским прагом. 

   

 

пос АП-1, 374(97+180+97)/255 (20.43m²) kom 1.00   

10.4 Спољни фиксни портал од алуминијумских елоксираних  профила  

пластифицирана  у  белој боји са термо-прекидом. Стаклена испуна 

термопан од "памплеx" стакла (2x3=6mm), унутрашње стакло 

"нискоемисиони памплеx", а испуна стаклопакета криптон. 

Предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним зидовима 

као и херметизациони кит. Уградња се врши сувим поступком 
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шрафљењем позиције у слепи челични довратник 3x50cm.  Макс. 

коефицијент пролаза топлоте Уw маx = 1,5W/м2К. 

пос АП-2, 102/255 (2.61m²) kom 2.00   

10.5 Унутрашња двокрилна застакљена алуминијумска врата без 

термопрекида. Врата се раде од алуминијумских профила  у  

систему  АЛУМИЛ М9400 софтлине или еквив. Крило врата је 

застакљено једноструким сигурносним "памплеx" стаклом 

2x3=6mm. Врата се завршно пластифицирају у белој боји.  

Снабдевена су оковом од пластифицираног алуминијума, бравом 

са цилиндер улоском и три кључа, три шарке по крилу. Оков мора 

бити комплетан, првокласног квалитета, антикорозивно заштићен и 

конструктивно сигуран, са комплет оковом за фиксирање врата и 

заштиту. Предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним 

зидовима, алуминијумску подну прелазну лајсну, металну таблицу 

са ознаком намене као и херметизациони  кит. 

   

 

пос УВ-1, 180/210+45 (4.68m²) kom 1.00   

10.6 Унутрашња  једнокрилна   пуна   алуминијумска врата без 

термопрекида. Врата се раде од алуминијумских профила у 

систему АЛУМИЛ М9400 софтлине или еквив. Крило врата је 

пун системски панел, са решетком или без ње, према шеми. Врата 

се завршно пластифицирају у белој боји. Снабдевена су оковом од 

пластифицираног алуминијума, бравом са цилиндер улоском и три 

кључа, три шарке по крилу. Оков мора бити комплетан, 

првокласног квалитета, антикорозивно заштићен  и  

конструктивно.  Обрачун по комаду, по опису у свему према 

шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова сигуран,  са  

комплет 

оковом за фиксирање врата и заштиту 

   

 

пос УВ-3, 100/210 (3.64m²) kom 7.00   

пос УВ-4, 90/210 (1.89m²) kom 1.00   

пос УВ-5, 90/210 (1.89m²) kom 1.00   

пос УВ-6, 90/210 (1.89m²) kom 2.00   
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пос УВ-7, 90/210 (1.89m²) kom 1.00   
пос УВ-8, 70/210 (1.47m²) kom 3.00   

  
УКУПНО:  

11.1 ЛИМАРСКИ РАДОВИ  
Покривање крова челичним пластифицираним лимом 40/245 

"ИНМ Ариље" или еквивалентно. Дебљина лима мин 0.55mm 

.Обрачун по  m
2  

 мерено по косини, комплет. 

m
2
 436.84  

 

11.2 Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од 

пластифицираног лима  у  боји.  развијене  ширине до (РШ) 50 cm, 

ширине олука  12  cm  и  дебљине 0,55 mm. Држаче висећих олука 

урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње 

стране олука нитнама Ø 4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по m 

олука по опису. 

m
2
 59.80  

 

11.3 Израда и монтажа олучних  правоугаоних  цеви, развијене ширине 

(РШ) до 50 cm, 12x10 цм, дебљине лима 0,55 mm, пластифицираним 

лимом, у боји, Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 mm. Поцинковане обујмице са држачима поставити на 

размаку од 200 mm. Преко обујмица поставити украсну траку. 

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. Завршетак 

олучне цеви по детаљу. Обрачун по м' олука по опису. 

m
2
 18.00  

 

11.4 Опшивање продора димњака и ветар лајсни пластифицираним 

челичним лимом д=0.55mm, р.ш.до 50cm, исте боје и произвођача 

као кровни покривач. Користити типске опшиве произвођача 

кровног лима. Обрачун по m опшива по опису. 

m
2
 2.80  

 

11.5 Опшивање слемена, увала и грбина пластифицираним челичним 

лимом д=0.55mm, р.ш.до 50mm, исте боје и произвођача као кровни 

покривач. Користити типске опшиве произвођача кровног  лима. 

Обрачун по m опшива по опису. 

m
2
 44.60  

 

11.6 Набавка и монтажа типских линијских снегобрана дужине 

1250мм, исте боје и  произвођача  као кровни лим. Снегобрани се 

причвршћавају кроз ребро црепа СВП завртњима дужине 70 mm 

(4 ком/m снегобрана). Снегобране поставити у три реда у цик-цак 

распореду. Обрачун по комаду монтираног снегобрана. 

m
2
 60.00  

 

11.7 Покривање крова надстрешнице рвним фалцованим челичним m
2
 13.00   
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пластифицираним лимом, преко осб подлоге, заједно са 

постављањем антикондез филца. Дебљина лима мин 0.55mm. 

Обрачун по  m
2  

 мерено по косини, комплет лим  

11.8 Израда опшивке чела и плафона стрехе улазног ветробрана 

челичним пластифицираним касетним лимом дебљине 0.6мм - 

вертикални растер касета на 400mm - РАЛ 7016 - типа Панкомерц-

Пан КС, на припремљеној металној потконструкцији. У цену 

урачунати све потребне фазонске елементе опшивки (спољњи, 

унутрашњи угао....) од истог произвођача и у исом РАЛ-у. Радити 

у свему према детаљу у  цртежу и спецификацијама произвођача. 

Обрачун по  m
2  

 

m
2
 20.00  

 

11.9 Израда опшивке стрехе хоризонталних и косих стреха објекта 

челичним  пластифицираним касетним лимом дебљине 0.6мм - 

вертикални растер касета на 400mm - РАЛ 7016 - типа 

Панкомерц-Пан КС, на припремљеној дрвеној потконструкцији. У 

цену урачунати све потребне фазонске елементе опшивки (спољњи, 

унутрашњи угао....) од истог произвођача и у исом РАЛ-у. Радити у 

свему према детаљу у цртежу и спецификацијама  произвођача. 

Обрачун по  m
2  

 

m
2
 39.00  

 

  УКУПНО:  

12.1 БРАВАРСКИ  РАДОВИ  
Набавка (израда), транспорт и уградња металних 
капака за излаз на таван, са извештајем о испитаној 

ватроотпорности од 1х (издатим од овлашћене домаће лабораторије). 

Снабдевен ППЗ рукохватом, шаркама, херметизационим заптивачем 

за дим, фиксатором капка (у отвореном положају) и адекватном 

бравом са закључавањем. Обрачун по комаду, по опису у свему према 

шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова 

kom 1.00  

 

12.2 Једнокрилна противпозарна пуна врата, ватроотпорна 90 мин. 

Крило и сток врата су израдјени од поцинкованог целика. Сток 

типа „З“. Уградјују се на унутрасњем зиду од гитер блока д=12cm 

обострано малтерисаном. Противпозарна испуна од камене вуне. 

Бојена у боји по избору пројектанта. 3 шарке на сваком крилу, од 

чега је: две сарке са куглицним лежајем,  штелујуће  по висини за 

свако крило, једна шарка са опругом за самозатварање за свако 
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крило. Сервисни кључ са улошком + 3 кључа. Противпожарна 

челична брава и цилиндар Л=95 типа  “Циса” . Челична квака 

марке “Хоппе”, пресвучена ПВЦ-ом у црној боји. Дебљина крила 

врата је 65 мм, дебљина штока је 

70 мм. Термоекспандирајуца трака. Атест од стране акредитоване 

домаће лабораторије. 

пос ПП-1, 90/210 (1.89m²) kom 1.00   

12.3 Набавка материјала, радионичка припрема, транспорт и монтажа 

ограда степеништа и рампи висине 1.10m, од висококвалитетних 

алуминијумских цеви, међусобно  повезаних зглобним везама, са 

подеоним  пречкама на максималном размаку од 14cm. Носећи 

стубови се вертикалном везом повезују на степеник челичним 

анкерима. Завршна обрада профила је елоксажа у тамно сивој боји. 

Ограду израдити у свему према приложеном техничком опису и 

детаљима. Обрачун по m  урађене и монтиране конструкције. 

m 7.60  

 

12.4 Набавка материјала, радионичка припрема, транспорт и монтажа 

челичне потконструкције за опшивку касетираним лимом, улазне 

надстрешнице  димензија.   Потконструкција  се ради од заварених 

челичних  ХОП  профила 30х50mm типлованих у АБ плочу 

надстрешнице. Потконструкцију израдити у свему према 

приложеном детаљу, пројекту и  техничким условима за ову врсту 

радова. Обрачун по  m
2  

 урађене конструкције. 

m
2
 20.00  

 

12.5 Израда и монтажа-постављање решетке за чишћење обуће дим 

120/60cm, на улазу у објекат од челичних цеви и профила два пута 

минизирани и два пута фарбаних заштитним фарбама за метал, у 

свему према приложеном детаљу. Обрачун по ком по опису, 

детаљу и прописима за овакву врсту радова.   

kom 2.00  

 

  УКУПНО:  

13.1 ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ Набавка и транспорт материјала и 

полагање хомогене винилне подне облоге, дебљине 2 mm, класе 

хабања П (по ЕН 600 и 660) ,са ПУР заштитом, отпорност на ватру 

Бфл С1 (по ЕН 13501-1), тежине до 2800g/ m
2 
, класе 34-43, 

отпоран на клизање Р9, ролне димензије 2X23m, да не подржава 

развој буђи и гљивица, а на претходно припремљену  и изравнату  

m
2
 190.52  

 



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 87 од 161 

цементну кошуљицу (маx. влажност 2%) . Украјање винилне 

подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким 

лепком - са варењем спојева електродом у боји изабране подне 

облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Све 

подове извести са  заобљеним прелазом и вертикалним  холкерима  

на  месту споја са зидом у висини од 10 cm. Квалитет и врста  

облоге  у  класи  произвођача  "ТАРКЕТТ  - 

Оптима" или слично. Обрачун  по   m
2
 изведене  површине  пода   

  са обрачунатим  холкерима. 

  УКУПНО:  

14.1 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

Набавка, транспорт  и постављање  подних керамичких 

плочица, I класе, домаће производње у санитарним 

просторијама  и  осталим просторијама по пројекту, по 

систему фуга на фугу (затворена фуга) на слоју цементног 

малтера 1:3.  Керамичке  плочице  морају  испуњавати  све 

услове прописане стандардом СРПС ЕН 14411 Обрачун  по   

m
2 израђених  керамичких  плочица  у свему према пропису за 

ову врсту радова.  

m
2
 41.14  

 

14.2 Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких 

плочица, I класе, домаће производње у санитарним 

просторијама до плафона 3.1m висине и чајним кухињама до 

1.5метар висине, а у ординацијама где се налазе точећа места  

у ширини од 1м и висини од 1.5м, по систему фуга на фугу 

(затворена фуга) на слоју цементног малтера 1:3. Плочице се 

постављају у два дезена (један до висине 100cm, а други 

преко те висине). Керамичке плочице морају испуњавати све 

услове прописане стандардом СРПС ЕН 14411. Обрачун по  m
2
 

 израђених керамичких плочица у свему према пропису за 

ову врсту радова. 

m
2
 145.17  

 

14.3 Набавка, транспорт и постављање подних неглазираних 

неклизајућих гранитних керамичких плочица прве класе у 
m

2
 39.24  
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ходницима и холовима и припадајућа сокла х=8cm, домаће 

производње,  у два дезена, по систему фуга на фуга на слоју 

лепка или цем. Малтера. За дебљину фуга користити 

пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у боји по 

избору пројектанта. Обрачун по  m2 постављених плочица са 

фуговањем.   

14.4 Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица 

прве класе – неглазиране рељефне “неклизајуће” керамичке 

плочице- поплочавање степеништа (чело и газиште) са 

одговарајућим ивичним фазонским елементом за степеник и 

припадајућом тестерастом соклом х=8cm, боје и величине по 

накнадном избору пројектанта, по систему фуга на фуга у слоју 

цементног малтера 1:3. Обрачун  по  м’  степеника  укупне  

ширине  од приближно  50cm  (висина+ширина). 

m
2
 10.65  

 

14.5 Набавка, транспорт и постављање подних неглазираних 

неклизајућих (рељефних) гранитних керамичких плочица прве класе 

на улазним тремовима и рампама, домаће производње, боје и 

величине по накнадном избору пројектанта, по систему фуга на 

фуга на слоју лепка или цем. малтера. За дебљину фуга користити 

пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у боји по 

избору  пројектанта. Обрачун по  m
2 

постављених плочица са 

фуговањем.  

m
2
 22.80  

 

  УКУПНО:  

15.1 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ  
Глетовање и бојење полудисперзивним бојама малтерисаних зидова 

у просторијама архиве, помоћне просторије, чајне кухиње, 

котларнице- озн.3,4,11,20,21, Површине обрусити и очистити и 

глетовати у два слоја глет масом према упутству произвођача а 

затим бојити у два слоја. Боја и тон по избору инвеститора. Обрачун 

по  m
2  

 

m
2
 232.45  

 

15.2 Глетовање и бојење зидова  ходника, ординација и свих осталих 

просторија где је предвиђена пројектом, перивом латекс бојом са 

претходном припремом површина (премази импрегнације и 

подлоге) због механичке отпорности, чишћења и дезинфекције. 

Позицију извести у свему према упутству произвођача. Тон по 

m
2
 476.47  
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накнадном избору пројектанта. Обрачун по  m
2   

 

15.3 

 

Глетовање и бојење полудисперзивним бојама гипскартонских 

плафона. Површине  обрусити и очистити и глетовати у два слоја 

глет масом према упутству произвођача а затим бојити у два 

слоја. Боја бела. Обрачун по  m
2 
 

m
2
 270.90  

 

 

 

 
УКУПНО: 

 

 

16.1 

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ  
Израда  “Бавалит”  фасаде.  Израдити  завршни 
фасадни слој силиконско силиканог малтера у заглађеној  изведби,  

гранулације1.5мм,  у  боји према избору пројектанта (тонови беле 

боје до светло сиве) са свим потребним подлогама. Завршни слој 

се наноси преко постављене термоизолације армиране ПВЦ 

мтежицом и обрађене  грађевинским  лепком. 

НАПОМЕНА: отвори површине до 3 m
2  

 се не одбијају и 

њихове шпалетне се не обрачунавају посебно. Код отвора 

површине 3-5 m
2
 одбија се површина преко 3 m

2 
 и њихове 

шпалетне се не обрачунавају посебно. Обрачун  по  m
2
 

  урађене  фасаде  по  опису  са вертикалним и хоризонталним 

транспортом. 

m
2
 207.00  

 

16.2 Израда вентилирајуће фасаде на делу објекта од плоча композитних 

плоча ПАРКЛЕX- декор- АМБАР или другог произвођача са 

сличним техничким карактеристикама, декор дрво. Плоче се 

постављају преко слоја камене вуне дебљине 10,00 cm. на челичној 

подконструкцији са спољњим видљивим вијцима. Ценом и 

постављање ПП-ВНП фолије по каменој вуни. Обухватити и обраду 

шпалетни. Димензије плоча и боју одређује пројектант. Фасаду 

радити искључиво по упутствима произвођача. Ценом обухватити 

све потребне скеле за монтажу. Обрачун по  m
2 
 

m
2
 62.00  

 

16.3 Израда завршног слоја сокле фасаде од минералног фасадног 

малтера типа ,,Кулир пласт'' или еквивалентно, боје по 

накнадном избору пројектанта, на припремљеној подлози од 

армираног продужног малтера 1:2:6. На омалтерисану, осушену 

површину се прво наноси подлога а затим завршни слој 

минералног фасадног малтера. Обрачун по  m
2 
 обрађене површине 

m
2
 26.30  
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у свему према опису и пропису за ову врсту радова. 

  УКУПНО:  

17.1 РАЗНИ РАДОВИ 
Испорука    и    монтажа    трослојног    монтажног 
димњачког система ШИЕДЕЛ тип УНИ 22 цм намењен за сва 

ложишта и све врсте горива. Димњачки систем мора да испуњава 

стандарде за температурни режим рада ≥65 °C са појачаним 

присуством конденза у димним гасовима. Састављен је од: 

димњачке цеви од техничке керамике, изолације око цеви димњака 

од камене вуне мин.спец.густине 95kg/ m
3
, спољнег димњачког 

плашта од лаког бетона, цеви се спајају лепком у картушама ФМ 

РАПИД који је отпоран на паљење чађи, гаснонепропусан и 

отпоран на присуство кондензата и киселина у димним   гасовима,          

ватроотпорних   и   гаснонепропусних трослојних в
 
ратанаца , 

конденз посуде,  прикључака  за  ревизију  и  чишћење  и 

прикључка за ложишта од 45 , кровне плоче од стакло бетона, 

носача тервола и тврдих тервол плоча за прикључке, вентилационе 

решетке, конусног завршетка од нерђајућег челика. Спољна 

димензија димњачког плашта је за  пречник димњачке цеви: Ø 

22=42x42 cm,тежина 103 kg/m Ценом је обухваћена и уградња 

плаштева који омогућавају статичку стабилност димњака изнад 

крова   (плаштеви   са   отворима   за   арматуру). 

Систем мора да поседује све сертификате и. Обрачун по m димњака 

m 7.00  

 

17.2 Набавка материјала, израда и уградња профилисаних лајсни  од 

куване светле буковине, д=2.4cm,  х=12cm,  бојене  безбојним 

полиуретанским лаком. Лајсне поставити у висини намештаја (70cm 

од пода) у просторијама по пројекту. Обрачун по m уграђене 

лајсне по опису у свему према детаљу из пројекта. 

m 40.20  

 

17.3 Испорука материјала и израда облога од алубонда силвер 

металик боје, без изолације, комплет са подконструкцијом, на 

надстрешници и на стубовима на предњој фасади. Обрачун по  m
2 
 

m
2
 24.62  

 

17.4 Набавка и монтажа кровних вертикалних сливника са термички 

изолованим зидовима који се постављају изнад олучних вертикала, 

сливници су од тврде пластике. Димензије сливника су Ø110- 

378/378 mm. Обрачун по комаду 

kom 1.00  
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17.5 Набавка  и  уградња  пвц  ознака  за  означавање намене 

просторија. Обрачун по комаду 
kom 15.00  

 

17.6 Набавка    и    уградња    прохромске    ознака   за означавање  

објекта. Обрачун по комаду 
kom 1.00  

 

17.7 Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем 

прозора, врата, керамике и санитарија и пајањем зидова од 

прашине по потреби. Обрачун по м² нето површине по опису. 
m

2
 277.58  

 

  УКУПНО:  

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ АМБУЛАНТЕ 

18.1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
Геодетско обележавање свих карактеристичних 
тачака на парцели, постављање ознака и њихово чување од 

оштећења и обнављање током изградње.Обележавање   

регулационих, нивелационих и грађевинске линије и сви остали 

радови на обележавању тачака током изградње. Обрачун по  m
2  

 

m
3
 100.40  

 

  УКУПНО:  

19.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
Машински ископ земље-хумуса, на површини  на којој се дограђује 

објекат. Хумус скинути у слоју од 20 cm и депоновати га на 

депонију коју одреде комуналне. Обрачун  по   m
3
 

  ископане  земље  рачунајући  је самониклу.градске службе или 

инвеститор, удаљености до 7km. 

m
3
 22.00  

 

19.2 Машински ископ земље III категорије за потребе израде темељних 

трака са утоваром у камионе, и одвозом до 7km на депонију коју 

одреде комуналне градске службе или инвеститор. У цену урачунати 

10% ручног ископа са одбацивањем земље на одстојање од бар 1.0м 

од ивице ископа. Обрачун по  m
3  

ископаног материјала.. 

m
3
 28.80  

 

19.3 Припрема подтла /стабилизација тла/ машинским путем и 

нивелација до пројектованих кота, до потребне збијености 

минимално 25 МПа на делу темељних трака, подних плоча и 

темељних греда. 

У цену урачунати испитивање тражене збијености. Обрачун се 

врши по  m
2  

 комплетно набијеног подтла допунским сабијањем 

након извршеног ископа,а према датим техничким условима. 

m
2
 100.40  
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19.4 Одвоз преостале-сувишне земље и материјала на градску депонију 

даљине до 5km. Обрачун по  m
3 
 одвежене земље и материјала. 

m
3
 50.80  

 

19.5 

 

Набавка, довоз, насипање и разастирање тампон слоја шљунка 

(природни шљунак), д=15cm, испод темељних трака и подне плоче 

на тлу. Обрачун по  m
3 
 набављеног, довезеног, насипаног, разастртог   

и   набијеног   шљунка   до   потребне стишљивости (Мс≤40МПа). 

m
3
 15.06  

 

  УКУПНО:  

20.1 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ                                                                                          
Набавка  бетона  и  бетонирање  АБ  темељних 
трака и зидова - ТК1,2,3 до 14), бетоном МБ 30 у потребној 

двостраној оплати, у свему према статичком прорачуну, детаљима 

арматуре и прописима за  армирано  бетонске  радове. Обрачун по  

m
3  

 уграђеног бетона. Обрачун по m
3  

 

m
3
 34.00  

 

20.2 Бетонирање  армирано-бетонских  вертикалних серклажа- стубова 

димензија 25х25, 20х25 и 20х20cm, армираним бетоном МБ30 у 

глаткој оплати, у свему према статичком прорачуну, детаљима 

арматуре и прописима за армиранобетонске  радове. Обрачун по  m
3 
 

m
3
 2.50  

 

20.3 Бетонирање армирано-бетонских греда и хоризонталних серклажа Г 

и ХС ознаке, армираним бетоном МБ30 у глаткој оплати, у свему 

према статичком прорачуну и ознакама у плану позиција, детаљима 

арматуре и прописима за армиранобетонске радове. Обрачун  по   m
3
 

бетона  са  оплатом  по  опису  и детаљима по пројекту. 

m
3
 4.00  

 

20.4 Бетонирање армирано-бетонских калканских серклажа 

дим.25/20, армираним бетоном МБ30 у глаткој оплати, у свему 

према статичком прорачуну, детаљима арматуре и прописима 

за армиранобетонске радове. Обрачун  по   m
3  

бетона  са  оплатом  

по  опису и детаљима по пројекту. 

m
3
 1.30  

 

20.5 Бетонирање армирано бетонских надпрозорних и надвратних греда 

дебљина, армираним бетоном МБ30 у глаткој оплати,армираних са 

2*2Ø12 мм и узенгије Ø6/20cm у свему према прописима за 

армиранобетонске  радове. Обрачун  по   m
3 
бетона  са  оплатом  по  

опису  и детаљима по пројекту. 

m
3
 0.82  

 

20.6 Израда полумонтажне таванице, типа „Ферт“, дебљине 16+4 cm. 

Ослонце ребара изравнати цементним малтером. Свако ребро мора 

бити наслоњено минимум 5 cm на ослонац и арматура 

препуштена још 10 cm. Поставити ребро за укрућење, за распоне 

m
 2

 80.20  
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веће од 3 m. Плочу и ребро армирати по пропису за ову врсту 

радова. Пре бетонирања извршити  прање  ослонца. Бетонирати 

бетоном марке МБ 30. У цену улазе и ферт-носачи са подупирачима 

као и бетонирање хоризонталних серклажа назначених у пројекту у 

висини међуспратне конструкције од 20cm. Оплата мора остати 

најмање 14 дана. Обрачун по  m
2 
урађене плоче по опису. 

20.7 Бетонирање АБ подних плоча на тлу- приземља д=10cm и 

армирати арматурним мрежом Q257(4.2kg/m2), преко слоја 

набијеног шљунка обрачунатог у посебној позицији. Плоча се ради 

армираним бетоном МБ 30. Подлога не сме да има неравнине, 

прслине, нечистоће, и сл. Извођач је дужан да све врсте ових 

неправилности надокнади о свом трошку. Обрачун по м² урађене 

плоче по опису и прописима за армирано бетонске радове. У цену 

урачунати и набавку и уградњу бетона заједно са арматуром. 

Обрачун комплет по  m
2  

 

m
 2

 80.20  

 

20.8 Израда цементних естриха-кошуљица дебљине 4цм, армираних 

арматурном мрежом Q131, за нивелацију унутрашњих подова као 

основе за завршну подну облогу. Обрачун  по  м²  урађене  

кошуљице  по  опису заједно са потребном мрежом за армирање. 

m
 2

 76.73  

 

20.9 Израда подлоге од ситнозрног бетона у паду- дебљине 5-8cm, за 

нивелацију подова улазних тераса као основе за завршну подну 

облогу од гранитних керамичких плочица. Горњу површину подлоге 

изравњати и бетон неговати док не очврсне. Обрачун по  m
2  

урађене 

подлоге по опису. 

m
 2

 5.00  

 

20.10 Бетонирање армирано бетонских плоча на тлу улазног трема и 

рампе, д=10cm, и армирати арматурним мрежом Q257(4.2kg/ m
2  

), 

преко слоја набијеног шљунка обрачунатог  у  посебној позицији. 

Плоча се ради армираним бетоном МБ30. 

Подлога не сме да има неравнине, прслине, нечистоће, и сл. 

Извођач је дужан да све врсте ових неправилности надокнади о 

свом трошку. Обрачун по  m
2
 

урађене  плоче  по  опису и прописима за армирано бетонске 

радове. У цену урачунати и набавку и уградњу бетона заједно са 

арматуром. Обрачун комплет по м2 

m
 2

 9.60  

 

20.11 Бетонирање армирано бетонских темељних стопа и зидова m
 2

 0.90   
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жардињере - темељне траке 25х30cm зидови д=12cm,  

армираним бетоном МБ30. Зидове армирати дуплом мрежом 

Q257 и темељне стопе арматуром 2*2Ø14 mm и узенгије Ø6/20cm 

у глаткој оплати у свему детаљима у пројекту и прописима за 

армиранобетонске радове. Обрачун по    m
3  

избетонираних зидова 

по опису и прописима за армирано бетонске радове. У цену 

урачунати и набавку и уградњу бетона заједно са арматуром. 

  УКУПНО:  

21.1 АРМИРАЧКИ  РАДОВИ Набавка, чишћење, исправњање, сечење, 

савијање, транспорт, постављање и везивање арматуре Б500Б. 

Обрачун по kg уграђене арматуре 
kg 2700.00  

 

22.1 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ Набавка    материјала,    транспорт     и    

зидање фасадних и унутрашњих зидова у дебљини од 20 и 25cm 

гитер блоком у продужном малтеру 1:3:9. Јединичном ценом 

обухвата се и зидарска скела. Зидање извести квалитетно са 

равним површинама и оштрим ивицама , а у свему према важецим 

прописима за ову врсту радова . Обрачун по  m
3  

 озиданог зида. 

m
3
 40.40  

 

22.2 Зидање унутрашњих преградних зидова шупљим глиненим 

блоковима д=12cm, у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним, 

хор. транспортом и потребном скелом. У висини врата израдити 

а.б. серклаже од бетона МБ20 армираних са 2*2Ø8 mm и узенгије 

Ø6/20cm. У цену је урачуната и скела, оплата и арматура за 

серклаже. Обрачун по  m
2 
 озиданог зида са вертикалним и 

хоризонталним серклажима за укрућење зида. 

m
 2

 51.50  

 

22.3 Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером Р=1:2:6 у 

два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким 

цементним млеком. Први слој нанети преко подлоге и нарезати 

ради бољег  прихватања другог слоја. Пердашити уз квашење и 

глачање малим пердашкама. Омалтерисане  површине морају бити 

равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун по  

m
2 
омалтерисане површине по опису, заједно са хоризонталним и 

вертикалним транспортом материјала и потребном скелом. 

m
 2

 234.56  

 

22.4 Малтерисање зидова тоалета и кухиње цементним малтером 1:3 

у једном слоју-грунд, као подлога за израду керамичких 

плочица. Зидове претходно испрскати ретким 
m

 2
 113.92  
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цементним.Обрачун  по   m
2 
  омалтерисане  површине  заједно са 

транспортом и потребном скелом. 

  УКУПНО:  

23.1 ТЕСАРСКИ РАДОВИ  
Израда једноводне кровне конструкције од суве 
чамове резане градје II класе, у свему према пројекту, статичком 

прорачуну, детаљима и прописима за тесарске радове. Урадити 

све прописане тесарске везе елемената кровне конструкције и 

ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. 

Конструкцију пре монтажње заштитити од пожара безбојним 

премазом типа POFEX-W, а након сушења од 48 сати дрвену 

конструкцију заштити од влаге и инсеката. Обрачун по  m
2
 

хоризонталне пројекције крова. 

m
2
 118.70  

 

23.2 Израда кровне конструкције улазне надстрешнице од суве чамове 

резане градје II класе, у свему према пројекту, детаљима и 

прописима за тесарске радове. Урадити све прописане тесарске везе 

елемената кровне конструкције и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично. Конструкцију пре монтажње 

заштитити од пожара безбојним премазом типа POFEX-W, а након 

сушења од 48  сати  дрвену  конструкцију  заштити од влаге и 

инсеката. Обрачун по  m
2 
хоризонталне пројекције крова. 

m
2
 2.80  

 

23.3 Постављање  дрвених  штафни  за   шрафљење лима дим. 5/8 цм на 

међусобном растојању око 75cm. Обрачун по  m
2
 

m
2
 127.90  

 

23.4 Набавка и уградња ОСБ плоча  д=1.80cm - преко дрвене кровне 

конструкције прикивањем за рогове. Мере узети на лицу места. 

Обрачун по  m
2
. 

m
2
 127.90  

 

23.5 Постављање дрвених контра летви димензија 30х50 mm паралелно 

по роговима, прикивањем кроз осб плочу за рогове. Обрачун по m² 

кровне равни . 
m

2
 118.70  

 

23.6 Израђа конструкције носача стрехе од летви, пресека 24/48 mm. 

Конструкцију извести од сувих, правих и без чворова јелових летви, 

оптималне дужине, по датим детаљима. Конструкцију премазати 

заштитним премазом против инсеката и труљења. Стреха је 90cm 

ширине. Обрачун по m² . 

m
2
 29.25  

 

  УКУПНО:  
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24.1 СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ  
Облагање плафона једноструким гипс картонским плочама 12,5 

mm, са израдом системске потконструкције у истом нивоу (систем 

Ригипс или Кнауф). Облагање плафона изводи се помоћу металне 

ЦД/УД потконструкције  ГК  плоча дебљине 12,5 mm, које се 

причвршћују машинским вијцима. Потконструкција се састоји  од  

ЦД профила и УД профила. Качење профила за таванску 

конструкцију извести помоћу нонијус држача. На УД профиле 

лепи се трака за звучну изолацију. ЦД профили се настављају 

помоћу профилне спојнице. Спојеви плоча се испуњавају, 

бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева. У 

плафон уградити све потребне елементе према захтеву пројекта 

инсталација (светиљке, решетке и слично). Код угаоних спојева 

могу се користити пластичне лајсне за спречавање  пуцања. 

Обрачун по  m
2 
 постављеног плафона. 

m
2
 63.82  

 

24.2 Облагање плафона санитарних чворова једноструким 

влагоотпорним ГК плочама 12,5 mm, са израдом системске 

потконструкције у истом нивоу (систем Ригипс или Кнауф). 

Облагање плафона изводи се помоћу металне ЦД/УД 

потконструкције и влагоотпорних  ГК  плоча дебљине 12,5 mm, које 

се причвршћују машинским вијцима. Потконструкција се састоји од 

ЦД профила и УД профила. Качење профила за таванску 

конструкцију извести помоћу нонијус држача. На УД профиле 

лепи се трака за звучну изолацију. ЦД профили се настављају 

помоћу профилне спојнице. Спојеви плоча се испуњавају, 

бандажирају траком и глетују  помоћу масе за испуну спојева. У 

плафон уградити све потребне елементе према захтеву пројекта 

инсталација (светиљке,  решетке  и  слично).  Код  угаоних спојева 

могу се користити пластичне лајсне за спречавање  пуцања. 

Обрачун по  m
2 
 постављеног плафона. 

m
2
 12.91  

 

  УКУПНО:  

25.1 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  
Израда хоризонталне хидроизолације подова на 
тлу изолацијом (типа Sika Top Seal 107  са обимном 

хидроизолационом траком за заптивање ивица типа Sika Tape Seal 

или сл.). Обрачун по м² урадјене хидроизолације у хоризонталној 

m
2
 100.40  
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пројекцији, у свему према опису, детаљима пројектанта и 

прописима за ову врсту радова. 

25.2 Набавка,транспорт и постављање плоча термо и звучне изолације 

пода од од камене вуне д=10цм, типа Кнауф НатурБорд под стандад, 

или еквив. (оптерећење мин. 3кПа), са ПВЦ фолијом преко као 

заштитом и припремом за цем. кошуљицу. Обрачун по m² 

набављених и уграђених плоча. 

m
2
 80.20  

 

25.3 Набавка, транспорт и постављање плоча термо и звучне изолације  

од  тврдо  пресоване  камене вуне, дебљине 15cm, типа "Кауф 

инсулатион КРТ" или еквивалентно на поду тавана. У цену 

урачунати све потребне радове, транспорт, потребан материјал и 

спојна средства за извођење описане позиције. Обрачун по  m
2
, 

комплет 

m
2
 100.40  

 

25.4 Набавка материјала, транспорт и постављање парне бране типа 

"Кнауф инсулатион ЛДС 35" или еквивалентно испод 

термоизолације. Поставити парну брану директно испод 

термоизолације. Све преклопе, као и оштећења настала услед 

руковања заптивају се ЛДС Солифит траком. У цену урачунати све 

потребне радове, транспорт, потребан материјал и спојна средства  

за извођење описане позиције. Обрачун по  m
2
, комплет 

m
2
 100.40  

 

25.5 Набавка, транспорт и уградња паропропусне водонепропусне 

фолије типа "Кнауф инсулатион ЛДС 0.04" или еквивалентно 

испод кровног покривача. Фолију поставити  и  спојеве  залепити 

по упутству произвођача. У цену урачунати све 

описане радове и потребан материјал и спојна средства за њихово 

извођење. Обрачун по  m
2 
 обложене косе површине крова. 

m
2
 127.90  

 

25.6 Набавка материјала, транспорт  и израда термоизолације односно  

облагање  фасадних зидова од КРТ - тврдих  плоча  камене  вуне, 

густине 150 kg/m³, укупне дебљине 10 cm, са чије видне стране се 

ради фасадни малтер која  је предмет посебне позиције. У цену 

урачунати набавку материјала, рад, транспорт потребне скеле. 

Обрачун по  m
2 
  постављене термоизолације  по опису са 

вертикалним и хоризонталним транспортом. 

m
2
 72.50  

 

25.7 Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације односно 

облагање  фасадних зидова од КРТ - тврдих плоча камене вуне, 
m

2
 60.50  
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густине 150 kg/m³, укупне дебљине 10 cm, са чије видне стране се 

ради вентилирајућа паклекс фасада, која је предмет посебне 

позиције. У цену урацунати набавку материјала, рад, транспорт 

потребне  скеле. Обрачун по  m
2 
 постављене термоизолације по 

опису са вертикалним и хоризонталним транспортом. 

25.8 Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације односно 

облагање калакнског фасадног зида од КРТ - тврдих плоча камене 

вуне, густине 150 кг/м³, укупне дебљине 10 cm, са чије видне стране 

се ради фасадни малтер која је предмет посебне позиције. У цену 

урачунати набавку материјала, рад, транспорт потребне скеле. 

Обрачун по  m
2 
 постављене термоизолације по опису са 

вертикалним и хоризонталним транспортом. 

m
2
 40.68  

 

25.9 Набавка материјала, транспорт  и израда термоизолације односно 

облагање темељног зида објекта стиродур плочама дебљине 12cm и 

висине 100cm (на месту хоризонталне дилатације темељних зидова 

између постојећег и дограђеног објекта). У свему према пројекту и 

детаљима - детаљ Д1. У цену урачунати набавку материјала, рад,  

транспорт. Обрачун по  m
2 
  постављене термоизолације  по опису са 

вертикалним и хоризонталним транспортом. 

m
2
 11.45  

 

25.10 Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације односно 

облагање темељног зида објекта стиродур плочама дебљине 1цм 

(на месту хоризонталне дилатације темељних трака између 

постојећег и дограђеног објекта). У свему према пројекту и 

деталљима - детаљ Д1. У цену урачунати набавку материјала, рад, 

транспорт. Обрачун по  m
2  

  постављене термоизолације  по опису са 

вертикалним и хоризонталним транспортом. Обрада калкана 10цм 

камена вуна где иде фасада 

m
2
 5.73  

 

  УКУПНО:  

26.1 РАДОВИ НА ПВЦ СТОЛАРИЈИ  

Четвороделни прозор,  од  6-коморних  ПВЦ профила у белој боји. 

Профили су дебљине спољних зидова мин 2,7mm, снабдевени 

систематским дихтунзима. Профили су ојачани челицним 

системским профилима, мин. дебљине 1,4mm, завршне обраде 

цинковањем. Прозори се фиксирају за конструкцију турбо 

вијцима. Алуминијумска спољна окапница од екструдираних 
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профила, са стране затворена пвц системским чеповима. 

Унутрашња пвц даска затворена бочно системским чеповима. 

Оков је стандардни. Стакло термопан следећег састава: спољни 

панел Флот 4мм-клима гуард солар, међупростор 12 mm пуњен 

криптоном, унутрашњи панел је флот 4mm. Једно прозорско 

крило се отвара око вертикалне осовине и на "кип", а друго само 

око вертикалне осовине, оба горња крила се отварају  на  кип,  у  

свему  према  шеми  столарије. 

Уw маx = 1,5W/м2К. Обрачун по комаду финално обрађеног прозора. 

Прозори се раде по шеми и детаљима из пројекта. 

пос ФП-1, 168/170 (2.86m²) kom. 4.00   

пос ФП-2, 80/170 (1.36m²) kom. 3.00   

  УКУПНО:  

27.1 РАДОВИ  НА  АЛУМИНИЈУМСКОЈ  СТОЛАРИЈИ  
Улазна двокрилна врата од алуминијумских елоксираних  профила  

пластифицирана  у  белој боји са термо-прекидом. Стаклена испуна 

термопан од "памплеx" стакла (2x3=6mm), унутрашње стакло 

"нискоемисиони памплеx", а испуна стаклопакета криптон. 

Предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним зидовима 

као и херметизациони кит. Уградња се врши сувим поступком 

шрафљењем позиције у слепи челични довратник 3x50cm. Макс. 

коефицијент пролаза топлоте Уw маx = 1,5W/м2К. Врата су 

опремљена рукохватом,  шаркама, бравом -буренце, алуминијумским 

прагом. пос ФВ-1, 140/255 (3.64m²) 

kom. 1.00  

 

27.2 Унутрашња двокрилна застакљена алуминијумска врата без 

термопрекида. Крило врата је застакљено једноструким 

сигурносним "памплеx" стаклом 2x3=6mm. Врата се завршно 

пластифицирају у белој боји. Снабдевена су оковом од 

пластифицираног алуминијума, бравом са цилиндер улоском и три  

кључа, три шарке по крилу. Оков мора бити комплетан, 

првокласног квалитета, антикорозивно заштићен и конструктивно 

сигуран, са комплет оковом за фиксирање врата и заштиту. 

Предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним зидовима, 

алуминијумску подну прелазну лајсну, металну таблицу са ознаком 
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намене као и херметизациони  кит. 

пос УВ-2, 140/210+45 (3.64m²) kom. 1.00   

27.3 Унутрашња једнокрилна пуна алуминијумска врата без 

термопрекида. Крило врата је пун системски панел, са решетком 

или без ње, према шеми. Врата се завршно пластифицирају у белој 

боји. Снабдевена су оковом од пластифицираног алуминијума, 

бравом са цилиндер улоском и три кључа, три шарке по крилу. Оков 

мора бити комплетан, првокласног квалитета, антикорозивно 

заштићен и конструктивно сигуран, са комплет оковом за 

фиксирање врата и заштиту. Обрачун по комаду, по опису у свему 

према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. 

   

 

пос УВ-3, 100/210 (3.64m²) kom. 3.00   

пос УВ-4, 90/210 (1.89m²) kom. 1.00   

пос УВ-5, 70/210 (1.47m²) kom. 3.00   

27.4 Унутрашње преграде у тоалету. Преграда са вратима на 

санитарним кабинама од алуминијумских профила са испуном од 

алуминијумског лима, пластифицираног у тону по избору 

инвеститора уз  сагласност  пројектанта. Плот врата је са бравом са 

кључем, споља кључ за  цилиндар,  унутра  "лептир"-показивач  

отворено  /затворено). У склопу преграде је фиксни део и 

једнокрилна заокретна врата (смер отварања врата према шеми), са 

конструкцијом од алуминијумских профила 50x50mm; угаони субови 

су алуминијумски профили 50x50мм, а хоризонтале 50x50mm. 

Преграда се фиксира у зид (позиција и опис зида према пројекту) 

и у под преко угаоника и нерђајућих завртњева.  Крило врата је 

дим. 70/195cm, снабдевено комплет потребним оковом. Позиција и 

смер окретања врата, према шеми. Преграда је одигнута од пода за 

15cm. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и 

стандарду за овакву врсту радова 

   

 

150/210 (3.15m²) kom. 2.00   

  УКУПНО:  

28.1 ЛИМАРСКИ РАДОВИ Покривање крова челичним m
2
 127.90   
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пластифицираним лимом 40/245 "ИНМ Ариље" или 

еквивалентно. Дебљина лима мин 0.55mm. Обрачун по  m
2 
 мерено 

по косини, комплет. 

28.2 Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од пластифицираног 

лима у боји. развијене ширине до (РШ) 50 cm, ширине олука 12 

цм и дебљине 0,55 mm. Држаче висећих олука урадити од 

поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати  са предње стране олука 

нитнама Ø 4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по m олука по 

опису. 

m
2
 12.90  

 

28.3 Израда и монтажа олучних правоугаоних цеви, развијене ширине 

(РШ) до 50 cm, 12x10 cm, дебљине лима 0,55 mm, пластифицираним 

лимом, у боји, Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 mm. Поцинковане обујмице са држачима поставити на 

размаку од 200 cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви 

морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. Завршетак олучне 

цеви по детаљу. Обрачун по m олука по опису. 

m
2
 9.00  

 

28.4 Опшивање слемена, увала и грбина пластифицираним челичним 

лимом д=0.55mm, р.ш.до 50cm, исте боје и произвођача као кровни 

покривач. Користити типске опшиве произвођача кровног лима. 

Обрачун по m опшива по опису. 

m
2
 24.60  

 

28.5 Набавка и монтажа типских линијских снегобрана дужине 

1250mm, исте боје и  произвођача  као кровни лим. Снегобрани се 

причвршћавају кроз ребро црепа СВП завртњима дужине 70 mm 

(4 ком/m снегобрана). Снегобране поставити у три реда у цик-цак 

распореду. Обрачун по комаду монтираног снегобрана. 

m 11.00  

 

28.6 Покривање крова  надстрешнице  рaвним фалцованим челичним 

пластифицираним лимом, преко осб подлоге, заједно са 

постављањем антикондез филца. Дебљина лима мин 0.55mm. 

Обрачун по  m
2  

 мерено по косини, комплет лим 

m
2
 3.00  

 

28.7 Израда опшивке чела и плафона стрехе улазног ветробрана 

челичним пластифицираним касетним лимом дебљине 0.6mm - 

вертикални растер касета на 400mm - РАЛ 7016 - типа Панкомерц-

Пан КС, на припремљеној металној потконструкцији. У цену 

урачунати све потребне фазонске елементе опшивки (спољњи, 

унутрашњи угао....) од  истог произвођача и у исом РАЛ-у. Радити  

у свему према детаљу у цртежу и спецификацијама произвођача. 

m
2
 6.00  
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Обрачун по  m
2  

 

28.8 Израда опшивке стрехе хоризонталних и косих стреха објекта 

челичним пластифицираним касетним лимом дебљине 0.6mm - 

вертикални растер касета на 400mm - РАЛ 7016 - типа 

Панкомерц-Пан КС, на припремљеној дрвеној потконструкцији. У 

цену урачунати све потребне фазонске елементе опшивки (спољњи, 

унутрашњи угао....) од истог произвођача и у исом РАЛ-у. Радити у 

свему према детаљу у цртежу и спецификацијама   произвођача. 

Обрачун по  m
2  

 

m
2
 28.89  

 

  УКУПНО:  

29.1 БРАВАРСКИ  РАДОВИ  
Набавка (израда), транспорт и уградња металних капака за излаз 

на таван, са извештајем о испитаној ватроотпорности од 1х 

(издатим од овлашћене домаће лабораторије). Снабдевен ППЗ 

рукохватом, шаркама, херметизационим заптивачем за дим, 

фиксатором капка (у отвореном положају) и адекватном бравом 

са закључавањем. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, 

пропису и стандарду за овакву врсту радова 

kom 1.00  

 

29.2 Набавка материјала, радионичка припрема, транспорт и монтажа 

ограда степеништа и рампи висине 1.10m, од висококвалитетних 

алуминијумских цеви, међусобно повезаних зглобним везама, са 

подеоним  пречкама на максималном размаку од 14cm. Носећи 

стубови се вертикалном  везом  повезују  на   степеник челичним 

анкерима. Завршна обрада профила је елоксажа у тамно сивој боји. 

Ограду израдити у свему према приложеном техничком опису и 

детаљима. Обрачун по m урађене и монтиране конструкције. 

m 4.20  

 

29.3 Набавка материјала, радионичка припрема, транспорт и монтажа 

конструкције улазне надстрешнице димензија 3,00х1,60m 

Надстрешницу израдити у свему према приложеном  детаљима. 

Обрачун по  m
2  

 урађене конструкције. 

m
2
 4.80  

 

29.4 Израда и монтажа-постављање решетке за чишћење обуће дим 

120/60cm, на улазу у објекат од челичних цеви и профила два пута 

минизирани и два пута фарбаних заштитним фарбама за метал, у 

свему према приложеном детаљу. Обрачун по ком по опису, 

детаљу и прописима за овакву врсту радова.  

kom 1.00  
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  УКУПНО:  

30.1 ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ 

 Набавка и транспорт материјала и полагање хомогене винилне 

подне облоге, дебљине 2 mm, класе хабања П (по ЕН 600 и 660) ,са 

ПУР заштитом, отпорност на ватру Бфл С1 (по ЕН 13501-1), 

тежине до  2800g/ m
2  

,  класе  34-43, отпоран на клизање Р9, ролне 

димензије 2X23m, да не подржава развој буђи и гљивица, а на 

претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу масом за 

изравњавање (маx. влажност 2%). Украјање винилне подне облоге 

на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком - са 

варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге.  Након  

варења  спој довести у идеалну раван са подом. Све подове 

извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту 

споја са зидом у висини од 10 cm. Квалитет и врста облоге у 

класи произвођача. Обрачун по m
2
 изведене површине пода 

комплет са припремом и са обрачунатим холкерима 

m
2
 40.64  

 

31.1 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  Набавка, транспорт  и постављање  

подних керамичких плочица, I класе, домаће производње у 

санитарним просторијама  и  осталим просторијама по пројекту, по 

систему фуга на фугу (затворена фуга) на слоју цементног малтера 

1:3.  Керамичке  плочице  морају  испуњавати  све 

услове прописане стандардом СРПС ЕН 14411. Обрачун  по   m
2
 

израђених  керамичких  плочица  у свему према пропису за ову врсту 

радова. 

m
2
 13.00  

 

31.2 Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, I 

класе, домаће производње у санитарним просторијама до плафона 

3.1m висине и чајним кухињама до 1.5метар висине, а у 

ординацијама где се налазе точећа места  у ширини од 1m и 

висини од 1.5m, по систему фуга на фугу (затворена фуга) на слоју 

цементног малтера 1:3. Плочице се постављају у два дезена (један 

до висине 100cm, а други преко те висине). Керамичке плочице 

морају испуњавати све услове прописане стандардом СРПС ЕН 

14411. Обрачун  по   m
2
  израђених  керамичких  плочица  у свему 

према пропису за ову врсту радова. 

m
2
 68.00  

 

31.3 Набавка, транспорт и постављање подних неглазираних m
2
 23.50   
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неклизајућих гранитних керамичких плочица прве класе у 

ходницима и холовима и припадајућа сокла х=8cm, домаће 

производње, у два дезена, по систему фуга на фуга на слоју лепка 

или цем. Малтера. За дебљину фуга користити пластичне крстиће, 

а фуговање вршити фуг масом у боји по избору пројектанта.          

Обрачун по  m
2
 постављених плочица са фуговањем. 

31.4 Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица  прве 

класе  – неглазиране рељефне “неклизајуће” керамичке плочице- 

поплочавање степеништа (чело и газиште) са одговарајућим 

ивичним фазонским елементом за степеник и припадајућом 

тестерастом соклом х=8cm, боје и величине по накнадном избору 

пројектанта, по систему фуга на фуга у слоју цементног малтера 

1:3. Обрачун  по  м’  степеника  укупне  ширине  од приближно  

50cm  (висина+ширина). 

m
2
 3.60  

 

31.5 Набавка, транспорт и постављање подних неглазираних 

неклизајућих (рељефних) гранитних керамичких плочица прве класе 

на улазним тремовима и рампама, домаће производње, боје и 

величине по накнадном избору пројектанта, по систему фуга на 

фуга на слоју лепка или цем. малтера. За дебљину фуга користити 

пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у боји по избору  

пројектанта. Обрачун по m
2 
 постављених плочица са фуговањем. 

m
2
 7.20  

 

  УКУПНО:  

32.1 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ Глетовање и бојење 

полудисперзивним бојама малтерисаних зидова. Површине 

обрусити и очистити и глетовати у два слоја глет масом према 

упутству произвођача а затим бојити у два слоја. Боја и тон по 

избору инвеститора. Обрачун по m
2
 

m
2
 35.00  

 

32.2 Глетовање и бојење зидова ходника, ординација и свих осталих 

просторија где је предвиђена пројектом, перивом латекс бојом са 

претходном припремом површина (премази импрегнације и 

подлоге) због механичке отпорности, чишћења и дезинфекције. 

Позицију извести у свему према упутству произвођача. Тон по 

накнадном избору пројектанта. Обрачун по m
2
 

m
2
 220.00  

 

32.3 Глетовање и бојење полудисперзивним бојама малтерисаних 

плафона. Површине обрусити и очистити и глетовати у два слоја 
m

2
 76.73  
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глет масом према упутству произвођача а затим бојити у два 

слоја. Боја бела. Обрачун по m
2
 

  УКУПНО:  

33.1 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ Израда “Бавалит” фасаде. Израдити 

завршни фасадни слој силиконско силиканог малтера у заглађеној 

изведби, гранулације1.5mm, у боји према избору пројектанта 

(тонови беле боје до светло сиве) са свим потребним подлогама. 

Завршни слој се наноси преко постављене термоизолације 

армиране ПВЦ мтежицом и обрађене грађевинским лепком. 

НАПОМЕНА: отвори површине до 3m
2
 се не одбијају и њихове 

шпалетне се не обрачунавају посебно. Код отвора површине 3-5m
2
 

одбија се површина преко 3m
2
 и њихове шпалетне се не 

обрачунавају  посебно.. Обрачун   по   m
2
   урадјене   фасаде   по   

опису  са вертикалним и хоризонталним транспортом. 

m
2
 113.18  

 

33.2 Израда вентилирајуће фасаде на делу објекта од плоча композитних 

плоча ПАРКЛЕX- декор- АМБАР или другог произвођача са 

сличним техничким карактеристикама,  декор  дрво.  Плоче се 

постављају преко слоја камене вуне дебљине 10,00 cm. на челичној 

подконструкцији са спољњим видљивим вијцима. Ценом и 

постављање ПП-ВНП фолије по каменој вуни. Обухватити  и  

обраду шпалетни.  Димензије  плоча и   боју   одређује   пројектант.   

Фасаду радити искључиво по упутствима произвођача. Ценом 

обухватити све потребне скеле за монтажу.Обрачун по m
2
 

m
2
 60.50  

 

33.3 Израда завршног слоја сокле фасаде од минералног фасадног 

малтера типа ,,Кулир пласт'' или еквивалентно, боје по накнадном 

избору пројектанта, на припремљеној подлози од армираног 

продужног малтера 1:2:6. На омалтерисану, осушену површину се 

прво наноси подлога а затим завршни слој минералног фасадног  

малтера. Обрачун по m
2
 обрађене површине у свему према опису и 

пропису за ову врсту радова. 

m
2
 12.60  

 

33.4 Набавка и уградња  фасадног дилатационог профила, за 

вертикални дилатацију између постојећег  и  дограђеног   

дела,дилатациони профил је од пвц-а, на средини се налази 

еластична трака, са стакленом мрежицом на крајевима. Профил 

мора да омогући дилатацију од минимун 30mm. Обрачун по m 

m 13.50  
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обрађене површине у свему према опису и пропису за ову врсту 

радова. 

  УКУПНО:  

34.1 РАЗНИ РАДОВИ  
Набавка     материјала,     израда     и     уградња 
профилисаних лајсни од куване светле буковине, д=2.4cm,  х=12cm,  

бојене  безбојним полиуретанским лаком. Лајсне поставити у висини 

намештаја (70cm од пода) у просторијама по пројекту. Обрачун по 

м1 уграђене лајсне по опису у свему према детаљу из пројекта. 

m 19.80  

 

34.2 Испорука материјала и израда облога  од алубонда силвер 

металик боје, без изолације, комплет са подконструкцијом, на 

надстрешници .Обрачун по m
2
. 

m
2
 9.20  

 

34.3 Набавка и монтажа кровних вертикалних сливника са термички 

изолованим зидовима који се постављају изнад олучних вертикала, 

сливници су од тврде пластике. Димензије сливника су Ø110- 

378/378 mm. Обрачун по комаду. 

kom. 1.00  

 

34.4 Набавка  и  уградња  пвц  ознака  за  означавање намене просторија. 

Обрачун по комаду 
kom. 6.00  

 

34.5 Набавка   и   уградња   прохромске   ознака   за означавање  

објекта. Обрачун по комаду 
kom. 1.00  

 

34.6 Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем прозора, 

врата, керамике и санитарија и пајањем зидова од прашине по 

потреби. Обрачун по м² нето површине по опису. 

m
2 76.73  

 

  УКУПНО:  

35.1 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА  
Пажљива демонтажа санитарних уређаја. 
Демонтирати санитарне уређаје и одвести на место које одреди 

Инвеститор, удаљено до 7 km. Обрачун по комаду 

   

 

 Умиваоника са сифоном и батеријом kom. 10   

ВЦ шоље са водокотлићем и цевим kom. 2   

Бојлера kom. 1   

Бојлера проточног kom. 9   

Судопера kom. 1   
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Прибора у купатилу kom. 2   

35.2 Демонтажа водоводне мреже. Демонтирати водоводну мрежу, 

утоварити и  одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену 

до 7 km. Објекат површине цца 325 м
2
 -Обрачун паушало 

пауш. 1  

 

35.3 Демонтажа каализационе мреже. Демонтирати канализациону 

мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију 

удаљену до 7 km. Објекат површине цца 325 m
2
 .Обрачун паушало 

пауш. 1  

 

35.4 Шлицање подне плоче за пролаз прикључних водоводних и 

канализационих цеви, у ширини од 40 cm, у свему према пројекту. 

Дебљина подне плоче је до 15 cm. Обрачун по m. 

m 45  

 

35.5 Ручни ископ материјала испод доње плоче. Дубина ископа је 

променљива од 40 до 150 cm. Ископ радити у пројектованом нагибу. 

У цену улази и изношење шута ван објекта. Обрачун по m
3
 

m
3
 25  

 

35.6 Пробијање отвора кроз темељне зидове објекта на месту проласка 

хоризонталне водоводне и канализационе мреже. Пробијање извести 

пажљиво. Отвори морају да буду довољног пречника за пролаз 

водоводне и канализационе цеви 110 mm. Шут прикупити 

изнети,утоварити на камион и одвести на градску депонију. У 

цену улази и малтерисање отвора након полагања инсталације. 

Обрачун по комаду отвора 

kom. 12  

 

35.7 Бетонирање бетонске плоче на месту проласка новопројектоване 

водоводне и канализационе мреже. Бетонску плочу урадити у 

равни постојеће плоче. Пре бетонирања  обавезно извршити 

набијање шљунка до потребне збијености. Обрачун по m
2
 

m
2 25  

 

35.8 Пробијање отвора кроз међуспратну конструкцију (АБ таваница - 

“Авраменко”) објекта на месту проласка вертикалне 

канализационе мреже. Пробијање извести пажљиво. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. У цену улази и малтерисање отвора након полагања 

инсталације. Обрачун по комаду отвора 

kom. 4  

 

35.9 Рушење постојећих шахти фекалне канализационе мреже. Шахте 

су зидане опеком, спољашњих димензија у основи 1,2 x 1,2 m, 

просечне висине 1,8 метара. Шут прикупити, утоварити на камион 

и одвести на градску депонију. У цену улази и демонтажа 

постојећих шахт поклопаца и одлагање на место које одреди 

kom. 4  
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надзорни орган .Обрачун по комаду отвора 

  УКУПНО:  

36.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

Ископ земље за каналске ровове и шахтове за полагање 

водоводних и канализационих цеви са одбацивањем ископаног 

материјала на 1,0 m од ивице с једне стране рова. Ископ је 95% 

машински, а 5% ручни.  Пре полагања  цеви дно  мора бити 

поравнато, а бочне стране правилно одсечене. У цену ископа 

урачунати обележавање, осигурање рова од обрушавања и 

евентуално црпљење воде из рова. Обрачун по m
3
 ископаног 

земљаног материјала.  

m
3
 180  

 

36.2 Ручно равнање и планирање нивелете дна рова.Обрачун по m
2
 

обрађеног дна рова.  m
2
 140  

 

36.3 

 

Набавка транспорт и убацивање песка у ров са планирањем и 

разастирањем испод, изнад и поред цеви са подбијањем око цеви у 

укупном слоју од 10+Д+10 cm. Обрачун по m
3
 уграђеног песка 

 

m
3
 43  

 

36.4 Набавка транспорт, убацивање, разастирање, планирање и 

набијање природног шљунка за израду постељице д=15cm испод 

доње плоче канализационих и водоводног шахта. 

Обрачун по m
3
 уграђеног шљунка 

m
3
 2  

 

36.5 Затрпавање ровова изнад положених цеви и песка и поред шахтова 

пробраним материјалом из ископа у слојевима по 30 cm са 

набијањем до потребне збијености.  Обрачун по m
3
 затрпаног рова.  

m
3
 112  

 

36.6 Затрпавање ровова (завршни слој у приближној дебљини од 50-

80cm) природним шљунком у слојевима са набијањем до 

потребне збијености. Шљунком се затрпава ров испод тротоара и 

манипулативних површина. Обрачун по m
3
 затрпаног рова. 

m
3
 18  

 

36.7 Одвоз с утоваром, истоваром и планирањем преосталог 

материјала од ископа, након завршеног затрпавања. Земљани 

материјал и шут одвести у дговору с надзорним органом на 

депонију удаљену до 7,0 km. Ископ у самониклом стању се 

увећава за 20% трајног повећања запремине. Обрачун по m
3
 одвезене 

m
3
 82  
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земље.   

  УКУПНО:  

37.1 II БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

Набавка потребног материјала и израда комплет водоводног шахта. 

Горња плоча од армираног бетона МБ25, а доња плоча и зидови 

шахта су од МБ20 са адитивима за водонепропустљивост. У цену је 

урачуната набавка, транспорт, справљање и неговање бетона за 

доњу плочу, зидове и горњу плочу, дерсовање зидова цементним 

малтером, уградња пењалица од бетонског гвожђа Ø18мм, 

потребне оплате и арматуре за горњу и доњу плочу и зидове шахта. 

Зидови, горња и доња плоча су дебљине 15 cm. Горњу плочу 

армирати у доњој зони 2xQ257, га у горњој зона Q257. Доњу плочу 

и зидове армирати у обе зоне са арматурном мрежом Q 257. У 

горњој плочи убетонирати ливеногвоздени рам с поклопцем 

Ø600мм. Водоводни шахт је унутрашњих 

димензија: а x б x х=2 70 x 1 50 x 1 60 m Обрачун по комаду 

kom 1  

 

37.2 Набавка материјала и израда бетонских стубића и анкер блокова 

за ослањање и сидрење цеви и арматуре водоводне мреже. Бетон 

МБ15. У цену је урачуната и потребна оплата. 

Обрачун по комаду избетонираног стубића или анкерблока. 

kom 10  

 

37.3 Набавка материјала и израда бетонских темеља димензија 

80x40x40 cm за постављање самостојећих металних ормана с ПП 

опремом поред спољних надземних хидраната. Бетон МБ20. У 

цену је урачуната и потребна оплата. Обрачун по комаду 

избетонираног темеља. 

kom 2  

 

37.4 Набавка потребног материјала и израда ревизионог шахта од АБ 

прстенова Ø 1000мм. Изнад прстена на шахтовима избетонирати 

армирано бетонску плочу, дебљине 16 cm и армирати је у обе зоне 

и оба правца са Ø12/10cm. Прстенови шахтова морају се ослањати 

на избетонираном дну, а у њему прописно обрадити кинете с 

полуцевима. Спојеве прстенова издерсовати цементним малтером. 

У горњој плочи убетонирати ливено-гвоздени рам са поклопцем. 

Обрачун по m дубине, мерено од дна до горње површине шахтовског 

m 7  
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поклопца. 

  УКУПНО:  

38.1 БРАВАРСКИ  И  РАЗНИ РАДОВИ 

 Набавка и уградња у горњој плочи канализационог и водоводног 

шахта шахтовског поклопца од нодуларног лива са рамом пречника 

отвора Ø610mm. Поклопац је с пригушним улошком, изменљив, 

причвршћен помоћу зглоба, светлог отвор 610mm, х=100mm, Ц250, 

у складу с ЕН 124.Обрачун по комаду убетонираног шахтовског 

поклопца са рамом.  

kom 5  

 

38.2 Набавка и уградња изнад уградбених гарнитура вентила спољних 

хидраната и на мрежи, ливено- гвоздених округлих капа с 

поклопцем, називних димензија Ø125/Ø180mm, х=200mm. Доњи 

руб капе убетонирати. Обрачун по комаду. 

kom 2  

 

  УКУПНО:  

39.1 Набавка цеви и фитинга и израда водоводне мреже  од ППР 

водоводних цеви у свему према пројекту, општем опису и 

упутству надзорног органа. У цену  цевне  мреже  урачунати  све  

потребне  фазонске комаде,припремно завршне радове, пренос 
материјала,   израда   и   затварање   жљебова   или монтирање  на  
обујмицама,  кукама  и  конзолама, пробијање рупа у зидовима, 
преглед сваке цеви или комада,  сечење  цеви,  спајање  варењем,  
давање пада  и  привремено  затварање  отвора  цеви  ради 

Обрачун по m изведене мреже.  

   

 

ППР 20 x 3.4 mm (1/2") 

 
m 

85  
 

ППР 25 x 4.2 mm (¾") 

 
m 

9  
 

ППР 32 x 5.4 mm (1") m 1.5   

39.2 Набавка  и  полагање  у  рову  водоводне  цеви  од 
полиетилена високе густине ХДПЕ ПЕ-100 за ПН10 
са  потребним  спојним  материјалом  и  прелазним 
спојкама. 

Обрачун по m изведене мреже. 
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ПЕ ДН 20 mm/10 бара m 24   

ПЕ ДН 25 mm/10 бара m 32   

ПЕ ДН 32 mm/10 бара m 48   

ПЕ ДН 40 mm/10 бара m 29   

39.3 Набавка и монтажа пропусног вентила с точкићем за 
затварање.Обрачун по комаду. 

   
 

Ø 16mm (1/2") kom 7   

Ø 20mm (3/4") kom 2   

Ø 25mm (1") kom 1   

39.4 Набавка  и  монтажа  равног  пропусног  вентила  са 
пониклованом капом и розетом.Обрачун по комаду 

   
 

Ø 16mm(1/2") kom 15   

Ø 20mm (3/4") kom 3   

Ø 25mm (1") kom 2   

39.5 Набавка и постављање лепљењем изолације водоводних цеви од 

изолационог плашта типа "Армафлеx" или изолационим 

материјалом другог произвођача, који има исте или сличне 

карактеристике. Изолациони плашт мора бити паронепропустан, а 

дебљина зида плашта је минимално 6 mm. Након израде изолације  

све спојеве обрадити самолепљивом траком. Цеви су oбрачунaте по 

дужном метру изолованих цеви. 

m 42  

 

39.6 Извршити испитивање непропустљивости водоводне мреже, под 

пробним хидрауличким притиском у свему према прописима. 

Обрачун по комплету, паушално. 

комплет 1  

 

39.7 Извршити испирање и дезинфекцију водоводне мреже у свему 

према важећим прописима. Након дезинфекције прибавити атест о 

санитарној исправности мреже и воде. 

Обрачун по комплету испраног и дезинфикованог цевовода. 

комплет 1  

 

39.8 Набавка и монтажа хоризонталног комбинованог Wолтман 

водомера ДН80 мм са потребним спојним материјалом и 

припадајућим вентилима. 

kom 1  
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Обрачун по комаду све уграђено и испитано. 

39.9 Набавка и монтажа кућног водомера ДН32mm са потребним 

спојним  материјалом и припадајућим вентилима. 

Обрачун по комаду све уграђено и испитано. 

kom 1  

 

39.10 Набавка, транспорт и уградња челичног овалног вентила са 

точком за затварање ДН 100 mm за радни притисак од 10 бара. У 

цену урачунати и сав потребан спојни материјал и завртње. 

Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног затварача. 

kom 3  

 

39.11 Набавка,   транспорт   и   уградња   челичног   равног неповратног 

вентила ДН 80 мм, за радни притисак од 

10 бара. У цену урачунати и сав потребан спојни материјал и 

завртње. 

Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила. 

kom 1  

 

39.12 Набавка, транспорт и уградња челичног монтажно- демонтажног 

елемента ДН 100 mm, за радни притисак од 10 бара. У цену 

урачунати и сав потребан спојни материјал и завртње. 

Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног елемента. 

kom 2  

 

39.13 Набавка и монтажа косог месинганог хватача нечистоће ДН 100 

mm, са потребним спојним материјалом. 

Обрачун по комаду све уграђено и испитано. 

kom 1  

 

39.14 Набавка и монтажа неповратног месинганог вентила ДН 32 mm. 

Обрачун по комаду. 
kom 1  

 

39.15 Набавка, транспорт и уградња челичног кугластог вентила са 

навојним спојем и ручицом за затварање ДН 32 mm, за радни 

притисак од 10 бара. У цену урачунати и сав потребан спојни 

материјал. 

Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног затварача. 

kom 2  

 

  УКУПНО:  

40.1 III ХИДРАНТСКА    МРЕЖА   
 Набавка  и  полагање  у  рову  водоводних  цеви  од полиетилена 
високе густине ХДПЕ ПЕ-100 (СДР 17, С- 8) са потребним 
спојним материјалом за израду хидрантске мреже. Спајање цеви 
сучеоним варењем, фузионим спојницама итуљцима с летећим 
прирубницама. Обрачун по m изведене мреже.  
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ПЕ ДН 63 мм/ 10 бара m 23   

ПЕ ДН 90 мм/10 бара m 2   

ПЕ ДН110 мм/10 бара m 140   

40.2 Набавка и монтажа на хидрантској мрежи у рову туљка од 

полиетилена високе густине ХДПЕ ПЕ-100 (СДР 17, С-8) са 

летећом прирубницом, завртњима и потребним спојним     

материјалом     за     израду хидрантске мреже Обрачун по комаду.   

   

 

Туљак ПЕ ДН110 мм/10 бара kom 4   

40.3 Набавка  и  монтажа  на  хидрантској  мрежи  у  рову 
електрофузионих спојница ЕФ од полиетилена 
високе густине ХДПЕ ПЕ-100 (СДР 17, С-8) за израду 
хидрантске мреже. Обрачун по комаду. 

   

 

ЕФ- ПЕ ДН 63 mm/10 бара kom 2   

ЕФ- ПЕ ДН 90 mm/10 бара kom 2   

ЕФ- ПЕ ДН 110 mm/10 бара kom 4   

40.4 Набавка и монтажа на хидрантској мрежи у рову ПЕ лукова од 
полиетилена високе густине ХДПЕ ПЕ-100  (СДР 17, С-8) за израду 
хидрантске мреже. Обрачун по комаду. 

   
 

Лук- ПЕ ДН 63 mm/90 kom 2   

Лук- ПЕ ДН 110 mm/90 kom 4   

40.5 Набавка и монтажа на хидрантској мрежи у рову ПЕ 
Т  рачви  и  редукција  полиетилена  високе  густине 
ХДПЕ ПЕ-100 (СДР 17, С-8) за израду хидрантске 
мреже.  Обрачун по комаду. 

   

 

Т рачва- ПЕ ДН110 мм/ДН110 mm kom 1   

Т редукција- ПЕ ДН110 мм/ДН90 mm kom 4   

редукција- ПЕ ДН90 мм/ДН63 mm kom 2   

40.6 Набавка цеви и израда хидрантске мреже од челичних 

поцинкованих навојних цеви Ø50 и 65mm у свему према пројекту, 

општем опису и упутству надзорног органа. Цеви се термички 

изолују. У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске 

m 3  
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комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, 

монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа, 

преглед и испитивање на звук  сваке цеви  или комада,  сечење 

цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом натопљеном у фирнајз, 

спајање, давање пада, изолација цеви по пројекту или захтеву 

надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора 

цеви ради испитивања. Цевна мрежа од поцинкованих цеви се на   

хидрантску   мрежу   од   полиетиленских   цеви 

повезује прирубничким спојем Обрачун по м1 изведене мреже. 

40.7 Набавка и постављање лепљењем изолације челичних цеви 

унутрашње хидрантске мреже од изолационог плашта типа 

"Армафлеx" или изолационим материјалом другог произвођача, 

који има исте или сличне карактеристике. Изолациони плашт мора 

бити паронепропустан, а дебљина зида плашта је минимално 19 

mm. Након израде изолације све спојеве обрадити самолепљивом 

траком. Овом врстом изолације Изолују се видљиви делови мреже 

и вентили у зидним хидрантским ормарићима. Цеви су  

поцинковане Ø50мм(2").Обрачун по дужном метру изолованих цеви. 

m 3  

 

40.8 
Набавка и монтажа у рову на цевној мрежи и испред надземних 

хидраната, челичног вентила (Еуро вентил) са антикорозивном 

заштитом, прирубничким спојем и уградбеном гарнитуром за 

затварање. Обрачун по комаду.   

 

  

 

Еуро вентил ДН 80 mm, ПН10 kom 2   

40.9 Набавка и монтажа у водомерном шахту ливеночеличних 

фазонских комада с антикорозивном заштитом, прирубницама и 

завртњима. Обрачун по килограму.  

кг 200  

 

40.10 Набавка, транспорт и монтажа спољног, надземног, пожарних 

хидраната са ливено-гвозденим луком ДН80 са стопом као и 

потребним спојним материјалом. При монтажи хидранта стопу 

убетонирати у анкер блок. Хидрант мора имати две прикључне 

спојке О52-тип"Ц" и једну спојку О75- тип"Б". 
Обрачун    по    комаду   монтираног,    испитаног    и пуштеног у 
рад хидранта. 

kom 2  

 

40.11 Набавка, транспорт и монтажа поред надземног пожарног kom 2   
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хидраната на бетонским темељима самостојећих ормана, димензија 

1105x564x252 mm са опремом за надземне хидранте: 

- 4  x Црево тревира  О52 mm, Л=15m,                                                                

-      2x Млазница  О52/О12  mm,                                                                

-   1 x   Кључ  за  надземни  хидрант, 

- 1 x Кључ- "АБЦ" и 1 x Кључ-Ц" 

Обрачун по комаду монтираног ормана 

40.12 Набавка,  транспорт  и  монтажа  на  зиду  лимених хидрантских  

ормарића  са  стандардном  опремом: 

- Вентил 2 

- Црево 15m 

- Млазница 12mm 

kom 2  

 

40.13 Извршити испитивање непропустљивости спојева хидрантске 

мреже, под пробним хидрауличким притиском у свему према 

прописима. 

Обрачун по m испитане мреже. 

m 170  

 

40.14 Извршити  испирање  хидрантске  мреже   у  свему према важећим 

прописима. 

Обрачун по m испраног цевовода. 

m 170  

 

40.15 Испитивање спољних и унутрашњих хидранта у погледу 

прописаног протока при захтеваном хидродинамичком   притиску   

воде   на   изливу   и прибављање атеста од овлашћене фирме за ту 

Обрачун   по   комаду   комплетно   прегледаног   и 

испитаног хидранта. 

kom 2  

 

  УКУПНО:  

41.1 КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

Набавка,транспорт и израда  унутрашње канализационе мреже од 

тврдих ПВЦ канализационих   цеви   за   кућну   канализацију   са 

потребним фазонским комадима. У цену урачунати и  сав потребан 

спојни материјал. Обрачун по m изведене мреже. 

   

 

ПВЦ Ø50 mm m 18   

ПВЦ Ø75 mm m 26   
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ПВЦ Ø110 mm m 90   

41.2 

 

 

Набавка, транспорт и израда спољне канализационе мреже од 

тврдих ПВЦ канализационих цеви за уличну канализацију са 

потребним фазонским комадима. У цену урачунати и сав потребан 

спојни материјал. Обрачун по м изведене мреже. 

   

 

ПВЦ Ø160 mm m 36   

41.3 Набавка, транспорт и уградња подног ПВЦ сливника с 

пониклованом лименом решетком и рамом. 

Обрачун по комаду. ПВЦ сливник Ø 75 mm 

kom 8  

 

41.4 Набавка и уградња на канализационим вентилационим вертикалама 

вентилационе капе Обрачун по комаду. 
kom 5  

 

41.5 Испитивање канализационе мреже на пропустност и вододрживост 

спојева.  Обрачун по m испитане мреже. 
m 170  

 

  УКУПНО:  

42.1 САНИТАРИЈА 

 Набавка и монтажа комплет WЦ шоље, са свом припадајућом 

опремом: керамичка шоља са заптивним гумама, високомонтажни 

бешумни ПВЦ водокотлић,испирна пластична цев од водокотлића 

до шоље,тврди,  масивни ПВЦ поклопац за шољу, савитљиво 

црево за везу водокотлића на ЕК вентил, угаони  вентил  1/2",  

потребан  спојни  и  заптивни. Обрачун по комплету све 

монтирано, повезано и испитано.  

kom 5  

 

42.2 Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника, са следећим 

елементима: - керамичка шкољка умиваоника 58x39 cm, - одливни 

вентил са металним сифоном, -стојећа батерија за топлу и хладну 

воду, - угаони вентили 1/2", ком. 2, - потребан спојни и заптивни 

материјал. Обрачун по комплету све монтирано. 

kom 15  

 

42.3 Набавка, транспорт и монтажа комплет WЦ Шоље за особе са 

посебним потребама, која се састоји од: СПЕЦИЈАЛНЕ 

КЕРАМИЧКЕ WЦ шкољке И ОБОСТРАНИХ    ЗИДНИХ    

НОСАЧА    комплет    са  нискомонтажним бешумни ПВЦ 

водокотлић, испирном пластичном цеви од водокотлића до шоље, 

тврди, масивни ПВЦ поклопац за шољу, савитљиво црево за везу 

kom 1  
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водокотлића на ЕК вентил, угаони вентил 1/2", потребан спојни и 

заптивни материјал. Обрачун по комплету све монтирано. 

42.4 Набавка, транспорт и монтажа умиваоника за особе са посебним 

потребама који се састоји од: КЕРАМИЧКОГ БОЛНИЧКОГ 

УМИВАОНИКА величине  цца 50x50cm, стојећа батерија за  топлу 

И хладну воду, 2 угаона вентија ДН15, спојена на довод воде 

зидног нагнутог заокретног огледала 

Обрачун по комплету све монтирано. 

kom 1  

 

42.5 Набавка и монтажа трокадеро шоље,домаће производње И класе. 

Спој WЦ шоље са канализационом мрежом урадити са “гензлом” 

и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко 

гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. 

Водокотлић повезати са потезачем. Са водоводном мрежом 

повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а 

шољом са цеви и гуменом манжетном. Трокадеро шољу и 

опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун комплет са 

водокотлићем и свом потребном пратећом опремом. 

Обрачун по комплету све монтирано. 

kom 2  

 

42.6 Набавка једноделне судопере с оцеђивачем, коритом од иноxа и 

потребног спојног материјала, одливног вентила и ПВЦ скупљача 

масноће са сифоном и повезивање на канализациону мрежу. 

Обрачун по комплету све повезано, испитано и пуштено у рад. 

комплет. 2  

 

42.7 Набавка   и   монтажа   електричног   бојлера   снаге 
грејача 2000 W, са сигурносним вентилом, 
термометром,  термостатом  и  осталом  потребном 
опремом и материјалом за његово повезивање на 
електро и водоводну инсталацију и правилно 
функционисање. 
Обрачун  по  комплету  све  повезано,  испитано  и 
пуштено у рад. 

   

 

 Нискомонтажни бојлер од 5 литара kom 6   

 Бојлер хоризонтални од 50 литара kom 2   

 Бојлервертикални од 80 литара kom 1   

  УКУПНО:  



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 118 од 161 

43.1 
IV ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Обележавање објекта, преношење пројектоване трасе, 

потребних репера на терен.Обрачун паушално по комплету. 

 

комплет. 1  

 

43.2 Геодетско снимање изграђене спољне водоводне, хидрантске и 

канализационе мреже и шахтова са израдом геодетско-

топографског ситуационог плана. У ситуационом плану приказати 

тачне трасе и дубине цевне мреже и шахтова. 

Обрачун паушално по комплету. 

комплет. 1  

 

  УКУПНО:  

44.1 ДЕМОНТАЖНИ   РАДОВИ 
Демонтажа постојеће електроенергетске  
инсталације,РО,светиљки,утичница и записничка предаја инвеститору . 

Обрачун паушално 

паушал. 1.00  

 

44.2 Демонтажа постојеће громобранске инсталације, траке ФеЗн 25x4 

mm, по крову објекта. Обрачун паушално 
паушал. 1.00  

 

  УКУПНО:  

45.1 РАЗВОДНИ ОРМАН И ОПРЕМА  
Испорука  материјала,  постављање  и  монтажа 
назидног разводног ормана_x000D_ГРО приближних димензија 

800x800x210мм (ВxШxД), израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1.5мм, у степену заштите ИП55, боје РАЛ7035, са 

металном монтажном плочом дебљине 3мм, сличан типу КБ 3/5 

Евротехна Краљево.Ормар мора поседовати самолепљиви џеп за 

смештај пројектне документације. Неопходно је обезбедити 

могућност закључавања разводног ормара типским кључем. 

компл. 1,00  

 

*компакт прекидач,МЦ1,3п,Ин=63А 25кА kom 1.00   

*напонски окидач за МЦ1, 230ВАЦ kom 1.00   

*сет одводника пренапона класе Ц/ТТ/255В/20кА kom 
 

3.00 
 

 

*ФИД заштитна склопка 63/0,3А, 4п, 6кА kom 1.00   

*аутомастки осигурач Ц20А, 1п, 6кА kom 3.00   
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*аутомастки осигурач Ц16А, 1п, 6кА kom 44.00   

*аутомастки осигурач Ц10А, 1п, 6кА kom 3.00   

*сигнална сијалица 5W,230В,зелена kom 3.00   

*бакарне шине, каналице, проводници за шемирање и ситан 

монтажни материјал. 
 

паушал. 

 

1.00 
 

 

Обрачун по комплету кпл. 1.00   

     

45.2 Испорука и уградња надградне разводне табле РТ у приземљу 

објекта, од самогасиве технопластике, отпорне на ватру и 

температуру до 650°Ц, номиналне струје до 63А, са степеном 

заштите ИП40 и степеном заштите од механичких удара ИК09, 

изолације класе 2, 2x13 модула, опремљена ПЕ и Н шином и 

следећом опремом: 

компл. 1,00  

 

НН раставна склопка С40А, 3П. kom 1.00   

*ФИД заштитна склопка 40/0,3А, 4п, 6кА kom 1.00   

*аутомастки осигурач Ц16А, 1п, 6кА kom 13.00   

*аутомастки осигурач Ц10А, 1п, 6кА kom 2.00   

*сигнална сијалица 5W,230В,зелена kom 3.00   

*бакарне шине, каналице, проводници за шемирање и ситан 

монтажни материјал 
паушал 1.00  

 

Обрачун по комплету компл 1.00   

45.3 Испорука материјала, постављање и монтажа мерно разводног 

ормана МРО-а у свему према условима надлежне 

Електодистрибуције. МРО урадити као слободностојећи  надземни  

орман од пресованог негоривог полиестера ојачаног стакленим 

влакнима у степену заштите ИП54. МРО се састоји од два дела: 

доњег дела који има улогу кабловске прикључне кутије са НВ 

постољима и горњег дела у коме ће бити смештено бројило са 

лимитаторима и заштитним уређајем диференцијалне струје, а у 

свему према приложеној једнополној шеми. Мерно разводни орман 

предвидети са могућношћу уградња два бројила, приближних 

   

 



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 120 од 161 

димензија 600x1035x235 мм, сличан типу МРО2 Феман Јагодина. 

*постоље НВ осигурача величине 00/160А,1п ком. 3.00   

*НВ осигурач НВ 00/63А ком. 3.00   

*монтажа постојеће полуиндиректне мерне групе ком. 1.00   

*СМТ 75/5 ком. 3.00   

*ситан монтажни материјал паушал. 1.00   

Обрачун по комплету кпл. 1.00   

  УКУПНО:  

46.1 КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ И   ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ 
Испорука  материјала,  постављање  и  монтажа 
поцинкованих хоризонталних перфорираних носача енергетских, 

каблова у комплету са носачима, зидним конзолама слично типу 

РКСМ Обо Беттерман. Кабловски регали се монтирају по 

конструкцији објекта 

   

 

*РКСМ 200 mm m  24.00   

46.2 Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих 

безхалогених црева за провлачење каблова расвете. Црева се 

постављају преко спуштеног плафона. 

   

 

*Ø16 mm m 260   

  УКУПНО:  

47.1 НАПОЈНИ КАБЛОВИ  
Трасирање   и   ископ   рова   у   земљи   III 
категорије, за полагање напојног кабла од  IMM  до објекта, 

машинским/ручним путем димензија 0,4x0,8 m. Затрпавање рова 

земљом из ископа, са набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm. 

Обрачун по m 

m 14.00  

 

47.2 Испорука материјала, постављање и монтажа напојних каблова ван 

објекта са повезивањем на оба краја. Напојни каблови су типа 

ПП00-Y положени у већ постављено ПЕ црево у земљи 

*ИММ - ГРО = ПП00 4x25 mm
2
 

m 15.00  

 

47.3 Испорука материјала, постављање и монтажа напојног кабла од 

ГРО до РТ са повезивањем на оба краја. Напојни кабл је типа 
m 25.00  
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Н2XХ-Y 5x6 mm
2
 положен делом по ПНК регалу, а делом у 

соуштеном плафону.  Обрачун по m 

47.4 Испорука материјала, постављање и монтажа напојног кабла од ГРО 

до РО К са повезивањем на оба краја. Напојни кабл је типа Н2XХ-

Y 5x6 mm
2
 положен делом по ПНК регалу, а делом у соуштеном 

плафону. Обрачун по m. 

m 15.00  

 

  УКУПНО:  

48.1 ОСВЕТЉЕЊЕ 
Испорука   материјала   и   израда   инсталације 
функционалног осветљења у објекту, полагањем кабла типа Н2XХ-Y 

3x1,5 mm
2
, делом по ПНК регалима, а делом у инсталационим 

цревима по спуштеном плафону, са израдом разводних и монтажних 

кутија, без инсталационих прекидача._x000D_ Обрачун по m. 

m1 560.00  

 

48.2 Набавка и уградња уградње четвртасте растер светиљке ТИП 1 

АРЦО ДЛМ2 или одговарајуће следећих карактеристика:_x000Д   

x000D_ 

- Кућиште светиљке је израђено од челичног лима дебљине 

минимум 0.6мм са могућношћу уградње у плафон

 1200x300 мм_x000Д   x000D_ 

- Завршна обрада је пластификација електростатичким 

наношењем боје у праху. Завршна  боја  је   бела   отпорна   на 

УВ._x000Д   x000D_ 

- Светиљка је правоугаоног облика приближних димензија

 1195x295мм (+/- 10%)._x000Д   x000D_ 

- Растер светиљке мода да буде од посребреног анодизованог 

алуминијума, двоструко параболичног      чистоће      минимум      

99.9%. 

_x000Д   x000D_ 

- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 

700мА. _x000Д   x000D_ 

- Ограничење бљештања УГР<16, док је угао одсецања снопа

kom 9.00  
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 на 65° Л<200цд/м2._x000Д   x000D_ 

- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 140лм/W док укупан 

светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 3600лм. _x000Д   

x000D_ 

- Пропусна моћ, ЛОР ≥ 0.9_x000Д   x000D_ 

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 

28W._x000Д   x000D_ 

- Температура боје: 4000К._x000Д   x000D_ 

Индекс репродукције боје ЦРИ≥80._x000Д   x000D_ Обрачун по 

комаду 

48.3 Набавка и уградња уградње четвртасте растер светиљке ТИП 2 

АРЦО ДЛМ2 или одговарајуће следећих карактеристика:_x000Д   

x000D_ 

- Кућиште светиљке је израђено од челичног лима дебљине 

минимум 0.6мм са могућношћу уградње у плафон 600x600 

мм_x000Д   x000D_ 

- Завршна обрада је пластификација електростатичким 

наношењем боје у праху. Завршна  боја  је   бела   отпорна   на 

УВ._x000Д   x000D_ 

- Светиљка је правоугаоног облика приближних димензија

 595x595x60мм (+/- 10%)._x000Д   x000D_ 

- Растер светиљке мода да буде од посребреног анодизованог 

алуминијума, двоструко параболичног      чистоће      минимум      

99.9%._x000Д   x000D_ 

- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 

700мА. _x000Д   x000D_ 

- Ограничење бљештања УГР<16, док је угао одсецања снопа

kom 18.00  
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 на 65° Л<200цд/м2._x000Д   x000D_ 

- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 140лм/W док укупан 

светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 3600лм. _x000Д   

x000D_ 

- Пропусна     моћ,     ЛОР     ≥     0.9_x000Д_ 

- Светиљка мора да има могућност лаке замене ЛЕД модула на 

месту монтаже као идрајвера. ЛЕД модули су с тим увези 

усаглашени са "Зхага" књигом 15_x000D_ 

Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 28W._x000Д   

x000D_ Обрачун по комаду 

48.4 Набавка и уградња уградње четвртасте растер светиљке ТИП 3 

АРЦО ДЛМ2 или одговарајуће следећих карактеристика:_x000Д   

x000D_ 

- Кућиште светиљке је израђено од челичног лима дебљине 

минимум 0.6мм са могућношћу уградње у плафон 600x600 

мм_x000Д   x000D_ 

- Завршна обрада је пластификација електростатичким 

наношењем боје у праху. Завршна  боја  је   бела   отпорна   на 

УВ._x000Д   x000D_ 

- Светиљка је правоугаоног облика приближних димензија

 595x595x60мм (+/- 10%)._x000Д   x000D_ 

- Растер светиљке мода да буде од посребреног анодизованог 

алуминијума, двоструко параболичног      чистоће      минимум      

99.9%._x000Д   x000D_ 

- Излазна струја драјвера је константна и подесива до максимум 

700мА. _x000Д   x000D_ 

- Ограничење бљештања УГР<16, док је угао одсецања снопа

 на 65° Л<200цд/м2._x000Д   x000D_ 

kom 26.00  
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- Ефикасност ЛЕД модула је минимум 140лм/W док укупан 

светлосни флукс извора не сме да буде мањи од 4900лм. _x000Д   

x000D_ 

- Пропусна     моћ,     ЛОР     ≥     0.9_x000Д_ 

- Светиљка мора да има могућност лаке замене ЛЕД модула на 

месту монтаже као идрајвера. ЛЕД модули су с тим увези 

усаглашени са "Зхага" књигом 15_x000D_ 

Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 38W._x000Д   

x000D_ Обрачун по комаду 

48.5 Набавка и уградња вододихтове светиљке ТИП 

4 Тортуга ЛЕД или одговарајуће следећих карактеристика:_x000Д   

x000D_ 

- Кућиште светиљке је израђено од вандал отпорног, самогасивог 

поликарбоната. Дифузор је такођевандал отпоран, засењен са 

редукцијомбљештања од 

поликарбоната_x000D_ 

- Светиљка је овалног облика пречника 400 мм и ширине 95 mm  (+/- 

10%)._x000Д   x000Д   x000Д   x000Д   x000Д_ 

- Светиљка се испоручује са стандардним прибором за монтажу на 

плафон_x000D_ 

- Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 28, док 

је флиукс минимум 2300 лм._x000Д   x000D_ 

- Температура боје: 4000К._x000Д   x000D_ 

- Индекс репродукције боје ЦРИ≥80._x000Д   

x000Д   x000D_ 

- Животни век ЛЕД модул: >30 000х (Л70Б50)._x000Д   x000D_ 

- Степен ИП заштите према испитивању СРПС ЕН  60598-1  мора  

kom 13.00  
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бити  минимум ИП54._x000Д   x000Д   x000D_ 

Светиљка је усклађене са европским директивама које важе за 

производе ЛВД, Рохс, ЕрП и поседује ЦЕ знак._x000Д_ Обрачун по 

комаду 

48.6 Испорука и уградња паник светиљка еквивалентне типу 

ЕМЕРГЕНЦY 2921 ЛЕД, 1,3W ИП65. Обрачун по комаду 
kom 7.00  

 

 

48.7 

Испорука и уградња једнополног ОГ прекидача, 10А, 250 В            

Обрачун по комаду 
kom 1.00  

 

48.8 Испорука  материјала,  постављање  и  монтажа "кип" прекидача 16 

А са индикатором .Обрачун по комаду 
kom 8.00 

 
 

48.9  

 
 
 
 
 
а 

Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих 

модуларних прекидачких сетова и то: 
   

 

инсталациони прекидачки сет 2М, 10А, 250В     

A(Мосаиц: оквир 2М, бео kom 1.00   

Мосаиц/Целиане : носац механизма 2М kom 1.00   

Батибоx:Дозна округла са завртњима, 2М kom 1.00   

Мосаиц: оквир 2М, бео kom 1.00   

Обрачун по комплету кпл. 18   
 
 
 
 

б) 

инсталациони прекидачки сет 2М, 10А, 250В  

 
   

 

Мосаиц: 1М, прекидач обичан бели, 10А, 250В kom        2.00   

Мосаиц: оквир 2М, бео kom        1.00   

Мосаиц/Целиане : носац механизма 2М kom        1.00   

Батибоx:Дозна округла са завртњима, 2М kom        1.00   

Обрачун по комплету кпл.        7.00   

49.1 ПРИКЉУЧЦИ И ПРИКЉУЧНИЦЕ  
Испорука   материјала   и   израда   инсталације 
монофазних прикључница  каблом типа Н2XХ – Y 3x2,5 mm

2
, 

положеним делом по ПНК регалу делом у инсталационим ПВЦ 

бесхалогеним цревима, а делом у поду у цевима са израдом 

разводних и монтажних кутија без прикључнице. 

m      580.00  
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49.2 Испорука материјала и израда инсталације напајања зубарске 

столице каблом типа Н2XХ – Y 5x2,5 mm
2
, положеним делом по 

ПНК регалу, делому поду са цевима и инсталационим безхалогеним 

цревима са израдом разводних и монтажних кутија без прикључнице 

Обрачун по m. 

m     15.00  

 

49.3 Испорука материјала и израда инсталације напајања бојлера каблом 

типа Н2XХ-Ј 3x2,5 mm
2
, положеним у инсталационим безхалогеним 

цревима са израдом разводних и монтажних кутија. Позиција 

обухвата и израду споја бојлера на струјни круг. Обрачун по m. 

m      120.00  

 

49.4 Испорука материјала и израда инсталације напајања сатне централе 

каблом типа Н2XХ-Ј 3x2,5 mm
2
, положеним у инсталационим 

безхалогеним цревима са израдом разводних и монтажних кутија. 

Обрачун по m. 

m      12.00  

 

 

49.5 

 Испорука материјала и израда инсталације напајања 

комуникацијског РАЦК ормана каблом типа Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2, са 

израдом разводних и монтажних кутија. 

m 10.00  

 

49.6 Испорука материјала и израда инсталације напајања противпожарне 

централе каблом типа Н2XХ-Ј 3x2,5 mm
2
, са израдом разводних и 

монтажних кутија. Обрачун по m. 

m 12.00  

 

49.7 Испорука материјала, постављање и  монтажа ОГ надградне 

монофазне прикључнице 16А,230В,ИП54 сличне типу Алинг Цонел. 

Обрачун по комаду 

m 4.00  

 

49.8 Испорука материјала, постављање и монтажа прикључница 

микроизведбе са уградњом у зид у разводне кутије. Обрачун са 

ситним материјалом за следеће типове: 

   

 

* монофазна са заштитним контактом kom 32.00   

* двострука монофазна са затитним контактом kom 7.00   

49.9 Испорука  материјала,  постављање  и  монтажа подне кутије са 

дозном капацитета 12 М .Обрачун по комаду 
kom 2.00  

 

49.10 Испорука И уградња опреме у подне кутије:     

* 2М, утицница 2П+Е, 16А, бела kom 8.00   

* носач И оквир апарата 2М kom 10.00   

* РЈ 45, утичница, бела kom 4.00   
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49.11 Испорука материјала, постављање и монтажа инсталационих 

прикључничких модуларних сетова: 
   

 

монофазна прикључница 6М, 16А, 250В     

Мосаиц: 2М, утицница 2П+Е, 16А, бела kom 3.00   

Мосаиц: оквир 6М, бео kom 1.00   

Мосаиц/Целиане : носац механизма 6М kom 1.00   

Батибоx:Дозна округла за малтер са завртњима, 6М kom 1.00   

Обрачун по комплету. komplet 7.00   

49.12 Шлицовање пода од армираног бетона са враћањем у првобитно 

стање, за пролаз напојних каблова,  ширине  10  cm. Обрачун  по 

дужном метру .Обрачун по m. 

m 32.00  

 

49.13 Шлицовање зидова за полагање напојних каблова и 

враћање у првобитно стање. Обрачун по m. 
m 150.00  

 

  УКУПНО:  

50.1 УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
 Испорука И уградња штапне хватаљке са раним 
стартовањем, комплет са прибором за причвршћење на 

јарбол,јарболом х=3m, сличан типу С-А Франклин (∆т=60μс). 

Обрачун по комплету 

komplet 7.00  

 

50.2 Израда спусног вода громобранске инсталације изведен од  челичне 

поцинковане траке Фе/Зн 25x4 mm по стубовима објекта на 

потпорама за вод уз остварену везу варењем са арматуром. 

Обрачун и плаћање по дужном метру положене траке. Обрачун по m 

m 30.00  

 

50.3 Испорука и полагање темељног уземљивача објекта траком ФеЗн 

25x4 mm
2
. Трака се полаже при изради арматуре темеља заварена на 

свака 2 m арматуре. Обрачун по m 

m 45.00  

 

50.4 Испорука и уградња раставно испитних мерних спојева на спусним 

водовима громобранске инсталације са укрсним комадима СРПС 

Н.Б4.936 уграђени на фасади зграде у кутије за мерни спој К-М-С. 

Обрачун и плаћање по комаду изведеног раставно-испитног мерног 

места. Обрачун по комаду 

kom. 2.00  

 

50.5 Испорука материјала, постављање и монтажа ормарића за 

изједначење потенцијала, са сабирницом за изједначење 
kom. 1.00  

 



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 128 од 161 

потенцијала (СИП) 30x3,5 mm. Обрачун по комаду 

50.6 Испорука материјала и повезивање свих металних маса у објекту, 

које нормално нису под напоном а у случају грешке могу доћи под 

опасан напон додира, помоћу кабла П/Ф-1x10 mm
2
 и одговарајућих 

обујмица. Обрачун паушално 

kom. 1.00  

 

50.7 Испорука материјала и израда инсталације изједначења потенцијала 

у котларници каблом типа П/Ф 1x10 mm
2
 (м 20).Све металне 

делове повезати у СИП, а исту повезати на заштитну сабирницу у 

РТ-у проводником П/Ф 1x10 mm
2
 (м 20). Приликом спајања 

разнородних материјала користити оловни лим дебљине 2 mm. 

Обрачун паушално 

паушал. 1.00  

 

50.8 Испорука материјала и израда инсталације изједначења потенцијала 

каблом типа П/Ф 1x6 mm
2
 (м 20).Све металне делове повезати у 

кутији ПС-49, а исту повезати на заштитну сабирницу у РТ-у 

проводником П/Ф 1x10 mm
2
 (м 20). Приликом спајања разнородних 

материјала користити оловни лим дебљине 2 mm. Обрачун по комаду 

kom.  5.00  

 

50.9 ЗАВРШНИ  РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА  
ИНВЕСТИТОРУ  
Након  завршеног  рада  на  извођењу  напред 

наведених инсталација извођач радова је дужан извршити: 

*крпљење зидова на местима пролаза инсталација 

*отклањање евентуалних техничких естетских грешака изведених 

инсталација у објекту 

*чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта. 

По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна 

прописима предвидјена испитивања као: 

*метење отпора изолације каблова, електро опреме и  уређаја 

појединачне и  целокупно изведене инсталације 

*испитивање функционалности појединих уређаја и опреме као и 

функционалности целокупне инсталације, 

*испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, 

*мерење падова напона на прикључку потрошача 

*мерење прелазних отпора уземљења и слично. 

 

Након извршених мерења извођач ће направити протокол и 

паушал. 1.00  
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доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених 

вредности. 

За све изведене радове и уградјени материјал који је сам набавио 

за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан 

дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима СРПС-а и 

постојећим уговореним обавезама. 

Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је 

такодје обавеза Извођача. Обрачун паушално 

  УКУПНО:  

51.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
Трасирање и машински ископ рова у земљи III 
категорије,димензија 0,4x0,8 m за полагање цеви од постојећег 

изводног ормара 3-33 до ивице објекта у парцели Инвеститора. 

Формирање постељице кабла од ситнозрасте земље из ископа и 

песка у два слоја дебљине 10 cm. Затрпавање рова земљом из 

ископа, са набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm .Обрачун по m. 

m 24.00  

 

51.2 Испорука материјала, постављање и полагање ПВЦ цеви Ø40 мм у 

жутој боји у већ припремљен кабловски ров за провлачење ТК 

каблова између постојећег ормара и ИТО ормана. Обрачун по m. 
m 54.00  

 

51.3 Испорука материјала, постављање и полагање позор траке. Обрачун 

по m. 
m 24.00  

 

  УКУПНО:  

52.1 ПРИВОДНИ ТК КАБЛОВИ 
 Испорука материјала, постављање и полагање 
приклучног ТК кабла типа ТКД 30/135 Е1М 10x2x0,4/П3 кроз 

постављену кабловску канализацију, од постојећег ормара 3-33, до 

ИТО ормана у објекту. Обрачун по m 

m 32.00  

 

52.2 Испорука ситног монтажног материјала и повезивање 

кабла на оба краја. Обрачун паушално 
паушал. 1.00  

 

  УКУПНО:  

53.1 СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ  СИСТЕМ  
Испорука  материјала,  постављање  и  монтажа 
уградног изводног телефонског ормана ИТО-ИИ приближних 

димензија 590x360x125 mm у комплету са 2 раставне и 2 

ранжирне реглете 10x2 Кроне. Обрачун по комплету 

кпл. 1.00  
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53.2 Испорука материјала, постављање и полагање кабла типа _x000D_ 

Ј-Y(Ст)Y 10x2x0,6 mm
2
 кроз већ положену цев Ø29 мм и израда 

унутрашњег ПТТ прикључка. Кабал се полаже од ИТО ормана до 

комуникацијског РЕК ормана у објекту. Обрачун по m. 

m 25.00  

 

53.3 Испорука материјала, постављање и монтажа комуникацијског РЕК 

ормана, слободностојећег висине 21ХУ, димензија 800x600x1000 

mm, носивости до 60kg. Предња врата од непробојног стакла у 

металном раму и типским кључем, вертикалним и хоризонталним 

прстеновима за полагање каблова, са могућим померањем задње и 

бочних страна._x000D_ 

Рек орман обухвата: вентилаторски панел који се монтира у крову 

ормана, панел са шест утичница 16А,220В и прекидацем, ОГ 

утичница, уводник каблова, сет за и уземљење 

кпл. 1.00  

 

*патцх панел 24xРЈ-45 Цат6. 1ХУ    kom. 2.00   

*воице панел 24xРЈ-45 Цат3, 1ХУ    kom. 1.00   

*ТП-Линк ТЛ-СГ1024Д 24-порт Гигабит 10/100/1000Мб/с десктоп/ 

19" рацк свич, нон- блоцкинг арцхитецтуре фулл wире-спеед 

48Гб/с цапацитy, 802.3x флоw цонтрол, 10К јумбо фраме, ауто-

уплинк еверy порт, ецо-еффициент маx. 14.6W.  

kom. 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 
*19"  фиксна  полица  дубине  150mm,  1ХУ,  15kg  маx,     kom. 2.00   

Испорука и постављање рацк ормана са комплетним 

повезивањем припадајуће опреме. 

 

   кпл. 
1.00  

 

53.4 Испорука материјала, постављање и монтажа кабла типа _x000D_ 

ФТП 4x2xАWГ цат 6, делом по ПНК регалу, а делом у 

инсталационим безхалогеним ребрастим цевима Ø16 mm у зиду 

испод малтера (у претходно прошлицованом каналу) од РЕК ормана 

до рачунсрских прикључница РЈ-45. Обрачун по m 

m 340  

 

53.5 Испорука  материјала,  постављање  и  монтажа комуникацијских 

_x000D_ 

2xРЈ-45 цат6 прикључница 
*монтажна кутија 2М за у зид 

kom. 1.00  

 

*прирубница   2М   двострука   за   пуни   зид   са стегачима kom. 1.00   
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*комуникацијска прикљ. РЈ-45 цат6, СТП, 1М kom. 2.00   

*маска 2М, бела kom. 1.00   

Обрачун по комплету Комплет 12.00   

53.6 Испорука материјала, постављање и монтажа поцинкованих 

хоризонталних перфорираних носача енергетских, каблова у 

комплету са носачима, зидним конзолама слично типу РКСМ Обо 

Беттерман. Кабловски регали се монтирају по конструкцији објекта.  

 

   

 

*РКСМ 200 мм m 24.00   

53.7 Испорука материјала и постављање и монтажа безхалогених 

инсталационих ребрастих цеви за провлачење каблова рачунарске 

инсталације. Цеви се монтирају у прошлицованом каналу и по 

спуштеном плафону. 

   

 

*Ø16 мм m 180.00   

*Ø29 мм m 40.00   

53.8 Мерење проходности и атестирање рачунарских/телефонских линија 

и  издавање атеста од стране овлашћене организације. Обрачун 

паушално Напомена: АДСЛ уређај је обавеза Инвеститора 

Paušalno 1.00  

 

  УКУПНО:  

54.1 ВИДЕО НАДЗОР  
Испорука и уградња дигиталне ИП колор камера 

са фиксним параметрима положаја и оптике за спољашњу 

монтажу,Вивотек МД7560X 2- мегапиxелна компактна мрежна 

камера, Пеопле Цоунтер, Вандал-прооф, ИП67_x000D_ 

- Варифокал оптика са ручним ирисом 3-9 ммм._x000D_ 

Сет механичких елемената за вешање камере. Обрачун по комаду 

kom. 12  

 

54.2 Испорука и уградња 16 – каналног мрежног видео снимача са 

интегрисаним сwитцхом са ПоЕ функцијом, нетwорк видео снимач, 

6ТБ ХДД, са видео софтwареом за снимање И преглед видео 

архиве, са уграђеним 16 – портним ПоЕ сwитцем, лиценце укључене 

Обрачун по комаду 

kom. 1.0  
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54.3 Испорука и уградња УТП кабл 4x2x0,51 ЛСОХ, без халогена, 

цат.6е, који се полаже делом по ПНК регалу, делом у ребрастим 

цевима по плафону.  Обрачун по m 

m 120.00  

 

54.4 Испорука и уградња прикључне  patch  кутије .Обрачун по комаду kom. 12.00   

54.5 Испорука  и  уградња   Patch   кабла  РЈ45/РЈ45 дужине 1 метар са 

опремом за спољну монтажу. Обрачун по комаду 
kom. 12.00  

 

54.6 Испорука и уградња 16 – портног патцх панела са комплет опремом 

за завршетак 12 комада СФТП каблова са конекторима .Обрачун по 

комаду 
kom. 12.00  

 

54.7 Испорука и уградња кабла РЈ45/РЈ45 дужине 1,5 метара, за спајање 

са патцх панела на мрежни видео снимач .Обрачун по комаду 
kom. 12.00  

 

54.8 Испорука и уградња ЛЕД монитора 21" .Обрачун по комаду kom. 1.00   

54.9 Програмирање система, пуштање у рад, подешавање 

_x000D_ кабловског  канала, обука корисника .Обрачун паушално.  Paušalno 1.00  
 

  УКУПНО:  

55.1 САТНА ЦЕНТРАЛА  
Испорука,  монтаза  и  повезиване  дигиталног 
сата САТ57-4 (приказује наизменицно време/формат 12 или 24 часа, 

И датум), на већ изведену инсталацију. Обрачун по комаду 

kom. 4.00  

 

55.2 Испорука,монтаза и повезивање сатне централе: МЦКЛ на већ изведену 

инсталацију. Обрачун по комаду 
kom. 1.00  

 

55.3 Програмирање система, пуштање у рад, обука корисника .Обрачун 

паушално 
Paušalno 1.00  

 

  УКУПНО:  

56.1 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
ИНВЕСТИТОРУ  
Након  завршеног  рада  на  извођењу  напред 
наведених инсталација извођач радова је дужан извршити: 

   

 

*крпљење зидова на местима пролаза инсталација     

*отклањање  евентуалних  техничких  естетских грешака изведених 

инсталација у објекту 
   

 

*чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта.     

По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна     
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прописима предвидјена испитивања као: 

*метење отпора изолације каблова, електро опреме и  уређаја 

појединачне и  целокупно изведене инсталације 
   

 

*испитивање функционалности појединих уређаја и опреме као и 

функционалности целокупне инсталације, 
   

 

*испитивање  заштите  од  додирног  напона  у инсталацији.     

*мерење падова напона на прикључку потрошача     

*мерење прелазних отпора уземљења и слично.     

Након извршених мерења извођач ће направити протокол и 

доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених 

вредности. 

   

 

За све изведене радове и уградјени материјал који је сам набавио 

за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан 

дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима  СРПС-а  

и  постојећим  уговореним 
обавезама 

   

 

Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је 

такодје обавеза Изводјача. Обрачун паушално 
Paušalno 1.00  

 

56.2 Израда пројекта изведеног стања. Обрачун паушално Paušalno 1.00   

  УКУПНО:  

57.1 РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  
Испорука и монтаза алуминијумских чланкастих 
радијатора,  производ  ГЛОБАЛ,  Италија,  или еквивалентан тип: 

   
 

VOX 600 чланака 340.00   

57.2 Испорука и монтаза чепова, редукција, ниплова и дихтунга за 

радијаторе Обрачун по комплету 
kom. 30.00  

 

57.3 Испорука и монтжа одстојника, конзоле и носача за радијаторе 

Обрачун по комплету 
kom. 30.00  

 

57.4 Испорука и уградња радијаторских вентила са термостатаском 

главом Б у антивандал изведби, производ "Heimeier"  Немачка  или 

еквивалентан. 
   

 

R1/2" kom. 30.00   
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57.5 

 

 

Испорука и уградња радијаторских навијака са могућношћу 

регулације протока воде производ "Heimeier" Немачка или 

еквивалентан. 
   

 

R1/2" kom. 30.00   

57.6 Испорука и уградња радијаторских аутоматских одзрачних 

славиница  
   

 

DN15 kom. 30.00   

57.7 Испорука  и  уградња славина  за  пуњење  и пражњење у комплету 

са капом и ланцем. 
kom. 15.00  

 

  УКУПНО:  

58.1 ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА  
Испорука  и  монтажа  челичне  цеви  за  израду 
цевне мреже, према SRPS EN 10220 

   
 

ø21,3 x 2,0 mm m      260.00   

ø26.9 x 2,3 mm m        60.00   

ø33,7 x 2,6 mm m        66.00   

ø42,4 x 2,6 mm m        48.00   

58.2 Ситан  спајајући  материјал  (фазонски  делови, прирубнице, лукови, 

колена). Плаћа се 50% од претходне позиције. 
        0.50  

 

58.3 Фарбање челичне цевне мреже основном заштитном бојом и 

завршном радијатор лак фарбом у два пролаза са претходним 

чишћењем и одмашћивањем цеви. Обрачун по m
2
. 

m
2
 35.00  

 

  УКУПНО:  

59.1 КОТЛАРНИЦА  
Испорука  и  уградња  топловодног  котла   (са резервоаром горива) 
ложеног пелетом.Капацитет котла Q = 60 kW. tip "TKAN 

60".Производ “Радијатор” Краљево или еквивалентан 

kom. 1.00  

 

59.2 Испорука и израда димног прикључка за везу котла са димњаком. 

Израђује се од челичног лима 3 mm – котловског. 

ø220 mm L облик 0,5 + 0,5 m 

kom. 1.00  

 

59.3 Испорука и уградња циркулационе пумпе тип: Magna1 тип 32-60, 

проток: G=2.5m3/h, напор:H=22kPa, мотор:  P=70w,U=220V, 

Производ “Grundfoss” Немачка или еквивалентна том типу. 
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Magna1 32-60 kom 1.00   

59.4 Испорука и уградња циркулационе пумпе за заштиту хладног краја 

тип: UPS tip 25-30, проток: G=1.2m
3
/h, напор:H=14kPa, мотор: 

P=45w,U=220V, Производ “Grundfoss” Немачка или еквивалентна том 

типу. 

   

 

UPS 25-30 kom. 1.00   

59.5 Испорука и уградња циркулационе пумпе тип: Magna1 тип 25-40, 

проток: G=2.5m3/h, напор:H=10kPa, мотор:  P=50w,U=220V, 

Производ “Grundfoss” Немачка или еквивалентна том типу. 

   

 

Magna1 25-40 kom. 1.00   

59.6 
Испорука и уградња акумулационог резервоара 

–   бафер   V=740   L   Производ   “Центрометал” Хрватска или 

еквивалентна том типу. 

kom. 1.00  

 

59.7 Испорука и уградња котловске сигурносне одзрачне групе, са 

изолацијом “Calefi” Италија или еквивалентна. 
   

 

R1" kom. 1.00   

59.8 Испорука  и  уградња  вентила  сигурности  са опругом R3/4, NP6". 

Pot=2.5bar 
   

 

 DN 20 kom. 1.00   

59.9 Испорука и уградња трокраког електромоторног регулационог 

вентила са припадајуцим елементима регулације,производ "ESBE" 

или еквивалентна том типу. 

   

 

-трокраки вентил VLA131-DN25 ,Kvs=10 m3/h                                                     

-контролор са актуатором                                                   

-цевни термостат                                                                                                      

- термостат за спољне утицаје 

 

kom. 1.00  

 

59.10 Испорука и уградња затворене експанзионе посуде производ IMERA 

Италија,или одговарајући запремине 100 лит 
   

 

Imera, V=100lit kom. 1.00   

59.11 Испорука и уградња кугла вентила     

 R 6/4” kom. 4.00   
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59.12 Испорука и уградња неповратних вентила     

R 6/4”  kom.       1.00   

59.13 Испорука  иуградња одвајачанечистоће Називни притисак NP6.     

R 6/4”   kom.       2.00   

59.14 Испорука и уградња косог регулационог вентила Називни притисак 

NP6. 
   

 

R 5/4” kom.      2.00   

R 6/4” kom.       1.00   

59.15 Испорука  и  уградња  славина  за  пражњење инсталације     

DN 20    kom.        2.00   

59.16 Испорука и  уградња налегајућег термостата опсга 20-90°C, 

производ “Calefi” Италија или еквивалентна. 
kom. 1.00  

 

59.17 Испорука и уградња термометра 0 – 120°C kom. 2.00   

59.18 Испорука и уградња манометара са манометарском славином 0 - 6 bar kom. 2.00   

59.19 Испорука и уградња ваздушног лонца на врху вертикала. Уз лонац 

се испоручују и вентили 1/2" за испуштање воде /у котларници/. 
   

 

ø108x 150 mm kom. 2.00   

59.20 Димни   прикључак,   минизирати   и   изоловати стакленом вуном 60 

мм у облози од ал. лима 
m

2
 5.00  

 

59.21 Испорука  и  монтажа  челичне  цеви  за  израду цевне мреже, према 

SRPS EN 10220 
m 12.00  

 

ø26.9 x 2,3 mm m 30.00   

ø48.3 x 2,6 mm     

59.22 Ситан спајајуци материјал (фазонски делови, прирубнице, лукови, 

колена). Плаћа се 50% од претходне позиције.                                         

Плаћа се 50% од претходне позиције. 

 0.50  

 

59.23 Испорука противпожарног апарат за постављање у подстаницу тип 

CO2-5kg 
kom. 1.00  

 
тип S-9 kom. 1.00   
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  УКУПНО:  

60.1 ИЗОЛАЦИЈА   КОТЛАРНИЦE  
Чишћење  и  заштита  челичне  цевне  мреже, 
заштитним премазом основном бојом и изолација слојем стаклене. 
вуне, дебљине 40mm у облози од АЛ-лима. 

m
2
 5.00  

 

61.1 КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА  
Демонтажа       постојећих       сплит       система 
(спољасња и унутрасња јединица) и припадајућег развода. Након 
демонтазе изврсите сервисирање. Обрачун по комаду 

kom. 5.00  

 

61.2 Монтаза постојећих сплит система (спољасња И унутрасња 
јединица). Обрачун по комаду 

kom. 5.00   

61.3 Испорука и уградња клима уређај са инвертером, 

Унутрашња јединица опремљена је фотокаталитичким апатит 

филтером који уклања честице прашине из ваздуха и обезбеђује 

континуирани проток чистог ваздуха. 

Карактеристике: Инвертер 

Фотокаталитички-апатит филтер Економични  режим рада 

Штедња енергије у стању приправности  

Ноћни режим Опција Comfort (промена положаја крилца у 

зависности од режима рада како би се избегао осећај 

хладних стопала у режиму грејања или главобоље у режиму 

хлађења) 

Основни подаци: 

Капацитет хлађења, kW: 3,30 (1.30 – 3.80kW) Капацитет грејања, 

kW: 3,50 kW (1.30 – 4.80kW) Потрошња (хлађење/грејање): 1.030 

(290-1.300) 

/ 940 (290-1.290) W 

Радни медијум: R410A 

Сезонска класа енергетске ефикасности: A+/A+ SEER: 6,05 

SCOP: 4,06 

Температурни опсег рада, хлађење: -10°C do +46ºC 

Температурни опсег ра, грејање: -15°C do +18°C 
Daikin FTXB35C/RXB35C или еквивалентан 

kom. 6.00  

 

61.4 Испорука, чишћење и монтажа цоловног бакарног цевовода за 
течну и парну фазу што подразумева и варење са рачвама 
расхладног медијума под азотом следећих пречника и милиметара: 
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Ø 6.4 x 1 mm m 35.00   

Ø 9.5 x 1 mm m 35.00   

61.5 Ситан потросни материјал, фитинзи и елементи весања 30% од 
предходне позиције 

 0.30   

61.6 Испорука и монтажа цевне изолације са парном браном, комплет 
са самолепљивом траком за спојеве, следећих унутрашњих 
пречника x дебљина: 

   
 

Ø 6.4 x 1 mm m 35.00   

Ø 9.5 x 1 mm m 35.00   

61.7 Испорука   и   монтажа   цеви   ПВЦ   за   одвод кондензата     

 Ø25mm m 60.00   

61.8 Испорука и монтажа изолације за цеви ПВЦ за одвод кондензата 
са траком за спајање за следеће цеви: 

    

 Ø25mm m 60.00   

61.9 Испорука и уградња купатилског вентилатора за извлацење ваздуха 
из тоалета тип "DECOR 300", V=2,6m³/h , производ "S&P", 
Шпанија или еквивалентан 

kom. 3.00  
 

61.10 Испорука и уградња слободно лебдеће ПВЦ решетке пречника 
160мм , производ "S&P", Шпанија или еквивалентан 

    

PER 160 kom. 3.00   

61.11 Испорука и уградња надпритисне решетке у вратима тоалета, 
производ "RADING", Вранеши или еквивалентан     640x90 

kom. 5.00   

61.12 Испорука и уградња канала пречника 160 мм од поцинкованог лима 
дебљине 0,6 мм за инсталацију вентилацје тоалета.  Све 
комплетано са фазонским комадима носачима и везивним 
елементима. 

   

 
ø160 m 14.00   

  УКУПНО:  

62.1 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ Припремни радови .Обрачун 
паушално 

Paušalno 1.00   

62.2 Испирање инсталације пре пуњења. Обрачун паушално Paušalno Paušalno   

62.3 Пуњење инсталације омексаном водом .Обрачун паушално Paušalno Paušalno   

62.4 Испитивање на хладан хидраулицки притисак .Обрачун паушално Paušalno Paušalno   



 

_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево / Конкурсна докуметација за ЈН (404-01/19-VII  ) | 139 од 161 

62.5 Израда упутства за руковање и одрзавање са семом .Обрачун 
паушално 

Paušalno Paušalno   

62.6 Заврсни радови . Обрачун паушално Paušalno Paušalno   

62.7 Транспорт опреме, материјала и алата .Обрачун паушално Paušalno Paušalno   

62.8 Урадити елаборат-извештај о извршеном мерењу и регулацији 
протока ваздуха и воде на системима грејања,вентилације и 
климатизације.Потребно је да мерење изврши акредитована 
лабораторија и достави извештај у 3 примерка .Обрачун паушално 

Paušalno Paušalno 

 

 

62.9 Пројекат изведеног објекта-уношење измена насталих у току 
извођења радова у примерак пројекта.Измене се уносе у 
електронску или папирну форму пројекта у зависности којом 
формом располаже Извођач радова.Унете измене оверава 
одговорни извођач радова и према њима се израђује Пројекат 
изведеног објекта. Обрачун паушално 

Paušalno Paušalno 

 

 

  УКУПНО:  

63.1 ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ  
Ручни  противпожарни  апарат  за  гашење  под 
сталним притиском азота, тип “S-9A” .Обрачун по комаду 

kom. 7.00  
 

63.2 Ручни противпожарни апарат за гашење угљендиоксидом, тип 

“CO
2

-5” -Обрачун по комаду. kom. 2.00  
 

  УКУПНО:  

64.1 ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА  

Централа конвенционалана BENTEL J408-8, 8 зона 

Конвенционална централа за дојаву пожара са 8 зона, мах 32 
детектора по зони, дан/ноћ мод, излази за сирене 24 VDC, 
програмабилни излаз, потребне батерије 2х12V 7Ah, RS-485, 
сертификован по EN54+EN12094-1, дименз: 354х280х100 мм, 
тежина 4,5kg. Обрачун по комаду 

kom. 1.00  

 

64.2 Акумулатор оловни 12 VDC, 7Ah. Обрачун по комаду kom. 2.00   

64.3 Детектор оптички BENTEL 601Р 
Детектор дима оптички, двожилни, са подножјем 5В, напајање 10,5-
33 VDC, EN-54 .Обрачун по комаду 

kom. 17.00  
 

64.4 Детектор термички BENTEL 601Р 

Детектор  дима  термички 60
˚
C,  двожилни,  са подножјем 5В, 

напајање 10,5-33 VDC, EN-54 .Обрачун по комаду 

kom. 3.00  
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64.5 Ручни јављач BENTEL MCP200CS 
Ручни јављач пожара, са фолијом (нема стакла) са индикатором 
аларма). Обрачун по комаду 

kom. 4.00  
 

64.6 Сирена унутрашња Klaxon Sonos OSS-0020, Сирена, 
конвенционална, црвена, два командна сигнала, 32 тона, IP65, 94-
106db/1m, сертификато усаглашености са стандардом EN- 54:3, 
Klaxon Sonos OSS-0020. 

kom. 3.00  

 

64.7 Кабал JH(St)H 2x2x0,8mm 
Кабал инсталациони, халоген фрее (м) испорука и монтажа. Обрачун 
по м 

m 20.00  
 

64.8 Кабал JH(St)H 2x2x0,8mm Fe180E90 
Кабал инсталациони, халоген фрее, ватроотпоран (м) испорука и 
монтажа .Обрачун по м. 

m 15.00  
 

64.9 Кабал N2XH 3x1,5mm2 
Кабал инсталациони, халоген фрее (м) испорука и монтажа .Обрачун 
по m. 

m 10.00  
 

64.10 Безхалогена гибљива ребраста цев фи 16mm .Обрачун по m m 70.00   

64.11 Каналица од безхалогеног материјала 20х20mm. Обрачун по m m 120.00   

64.12 Монтажа опреме и пуштање у рад .Обрачун паушално Paušalno 1.00   

  УКУПНО:  

65.1 
ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
Геодетско  обележавање  платоа,  тротоара  и 
паркинга чија је хоризонтална пројекција површине 525,98 m

2
 и 

сви пратећи геодетски радови потребни за реализацију посла, као  
и геодетски снимак изведеног стања. Позиција обухвата 
обележавање осовинских и темених тачака, са исколчавањем 
профила, одржавањем истих у току извођења радова и сви остали 
геодетски радови потребно да се изврши пројектовано нивелисање 
платоа. У цену урачунати и геодетско снимање потребно за израду 
доказница приликом обрачуна количина. Обрачун по m

2
. 

m
2
 525.98  

 

      

65.2 Израда и монтажа табле за обележавање градилишта, ограђивање 
градилишта, обезбеђење сигурности пешака. Обрачун по комаду 

kom. 1.00   

66.3 Ручна сеча стабла пречника до 50 cm са вађењем пања и корена. 
Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу око стабла и 

kom. 4.00   
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извадити пањ и корен. Рупу пања насути земљом са набијањем. 
Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор удаљену до 7 km. Обрачун по 
комаду. 

66.4 Демонтажа постојеће заштитне ограде око парцеле висине         
х= 1,50m. Ограду од челичних кутија демонтирати и предати је 
инвеститору. Обрачун по m 

kom. 100.40  
 

66.5 Рушење бетонских површина дебљине до 12cm на делу парцеле. са 
машинским утоваром, одвозом материјала и истоваром на депонију 
до 7km. Рушење извршити јако пажљиво, а на контакту са 
постојећим објектима на парцели пажљиво исећи бетон како се 
неби нарушила стабилност објеката који се задржавају. Обрачун по 
m

2
 

m
2
 66.48  

 

66.6 Машинско  скидање  слоја  хумуса   д=15cm  на 
делу траве и земље где се предвиђају нови платои и саобраћајнице, 
са утоваром у возило и одвозом на уређену депонију Обрачун по m

2
. m

2
 474.50  

 

66.7 Машински ископ (са додатком ручног ископа до 10%) материјала 
просечне дубине 20cm, за израду подлоге са утоваром и одвозом 
на депонију до 10km. (количина је дата у збијеном стању, а 
обрачун се врши према доказницама) Обрачун по m

3
. 

m
3
 105.20  

 

66.8 Планирање и ваљање постељице од материјала III и IV категорије 
до модула стишљивости од Ms=15Mpa. Након ваљања постељице 
вршиће се испитивање збијености на местима које одреди надзорни 
орган .Обрачун по m

2
. 

m
2
 525.98  

 

66.9 Замена материјала која подразумева накнадни ископ у слоју од 
25cm, на местима где се приликом извођења радова укаже 
потреба, а замена материјала се врши насипањем песковито-
шљунковитог материјала. Такву постељицу је потребно механички 
стабилизовати, а свему према техничким условима и договору са 
надзорним органом. 

m
3
 25.00  

 

  УКУПНО:  

67.1 ГОРЊИ СТРОЈ  
Набавка бетона и бетонирање темељних стопа 
носача ограде, која се поставља око парцеле, димензија стопе је 
40х40х50cm, марка бетона МБ- 20, комада 50 

m
3
 4.00  

 

67.2 Набавка превоз и уградња сивих бетонских ивичњака 12/18/80 
(косина 3/12) на подлози од бетона МБ 20 (0,06м3/m), са 
фуговањем спојница адекватним материјалом за оивичење 
тротоара. Обрачун по м уграђених ивичњака 

m 448.05  
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67.3 Набавка и постављање бетонских растер плоча димензија 60x40cm, 
дебљине 8 cm, преко слоја ситног туцаника 4-8mm помешаног са 
црним песком или земљом дебљине д=5-8cm, водећи рачуна о 
правилном паду. После постављања плоча простор засути земљом 
и посадити траву. У цену улази набавка растер плоча као и 
набавка ситног туцаника. Обрачун по m

2
 

m
2
 112.50  

 

67.4 Набавка, транспорт на градилиште и уградња вибро пресованих 

двослојних бетонских плоча на пешачким комуникацијама, са 

горњим слојем од кварцног песка одговарајућег квалитета, 

обавезно је поседовање атеста за чврстоћу, дејство мраза, соли, на 

хабање и остало. Начин слагања плоча је наизменилчни слог 

(смакнуте спојнице), као у детаљу поплочавања, па ценом 

обухватити сва украјања плоча уз бордуре и постојеће објекте. 

Избор и тип елемената врши инвеститор. 
Уградња бетонских плоча се врши на слоју песка дебљине 5 cm, у 
фракцији 4-8 mm. Позиција обухвата набавку, превоз и уградњу 
песка као подлоге за постављање бехатон плоча. Након уградње 
плоча фуге се запуњавају ситним песком (дунавцем). 

   

 

светло сиве боје, димензије 30x20x6 cm, m
2
 206.74   

плоче тамно сиве боје, димензије 30x20x6 cm, m
2
 103.37   

плоче беле боје, димензије 30x20x6 cm, m
2
 103.37   

67.5 Израда тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм, 

у слоју дебљине 30цм, према техничком опису радова до потребне 

збијености од 50 МРа на саобраћајници и паркинзима, са 

набавком, превозом, уградњом материјала и ваљањем до потребне 

збијености. Обрачун по m
3
 

m
3
 105.20  

 

67.6 Набавка, транспорт и уградња панелне ограде 
висине х=150cm. Стубови су од кутијастих челичних профила 

60/60/3 на размаку 2.50m. Испуна између стубова је арматурна 

мрежа са димензијом окца 5/20cm при чему су хоризонталне шипке 

Ø5/20cm а вертикалне Ø5/5cm. Сви оградни елементи су израђени 

од топлопоцинкованог челика и пластифицирани. Ограда је у тону 

по избору Инвеститора. У цену урачунати све потребне анкер везе 

стубова за темељне стопе као и све спојнице потребне за везу 

панела и стуба .Обрачун по m. 

m 120.42  
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67.7 Набавка, транспорт и монтажа једнокрилне капије. Димензија 

капије је 90х140cm. Рам за капију извести од кутија 40 x25 (20) x2,5 

cm. Испуна као на панелној огради. У цену урачунати сав рад и 

материјал неопходан за израду ограде. Све металне делове 

очистити од нечистоће и рђе, премазати антикорозивним 

средством и обојити заштитном и завршном бојом у тоновима које 

одреди инвеститор. У цену капије улази и комплетан оков, шарке 

као и брава са кључевима. Обрачун по комаду 

kom. 3.00  

 

67.8 Набавка, транспорт и монтажа двокрилне капије. Димензија 

капије је 180х140cm. Рам за капију извести од кутија 40 x25 (20) 

x2,5 mm. Испуна као на панелној огради. У цену урачунати сав рад 

и материјал неопходан за израду ограде. Све металне делове 

очистити од нечистоће и рђе, премазати антикорозивним 

средством и обојити заштитном и завршном бојом у тоновима које 

одреди инвеститор. У цену капије улази и комплетан оков, шарке 

као и брава са кључевима. Обрачун по комаду 

kom. 2.00  

 

  УКУПНО:  

68.1 УРБАНИ МОБИЛИЈАР И ДВОРИШТЕ 
Набавка транспорт и уградња парковских клупа 
ПКДА017 Корали Краљево или слично са наслоном, оквирних 

димензија 180х50х45cm. Бочне странице клупе  су израђене од 

два челична кутијаста  профила, који су помоћу подконструкције, 

направљене од челичних профила, повезани и тако чине стабилну 

конструкцију. Сви метални елементи су галвански цинковани, па 

електростатички фарбани у боји по жељи наручиоца. Седиште је 

урађено од првокласног тврдог дрвета (јасен, брест, храст), фино 

обрађених, импрегнисано по целом пресеку, два пута премазано 

завршним премазима типа “UV PROTECTION” са ефектом воска 

или мат лака за спољну употребу. Странице и челична 

конструкција су повезани завртњевима од материјала отпорног на 

корозију, а клупа се са одговарајућим анкер- вијцима монтира за 

подлогу. Уградња клупе се врши у бетонске темељне стопе 

димензија 60x30x40cm. Обрачун по комаду уграђене клупе 

kom. 7.00  

 

68.2 Набавка, транспорт и уградња парковских корпи. Димензија корпе је 

390 х 390mm, висине око 730mm, а састоји се од челичне 
kom. 4.00  
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подконструкције, улошка канте и спољне облоге канте израђене 

од челичног лима и дрвених летвица. Челична подконструкција је 

израђена од кутијастих “L” челичних профила, антикорозивно 

заштићени топлим цинковањем, потом пластифицирањем. Спољна 

облога канте је израђена од челичног лима дебљине 2mm и 

дрвених летвица од тврдог дрвета (јасен, брест, храст), фино 

обрађених, импрегнисано по целом пресеку, два пута премазано 

завршним премазима типа “UV PROTECTION” са ефектом воска 

или мат лака за спољну употребу. Дрвене летвице су дебљине 20m, 

ређају се хоризонтално са предње и задње стране канте за отпатке. 

Корпа је опремљена посудом за смеће која је израђена од 

поцинкованог лима 0,55mm. Посуда мора бити опремљена ручкама 

за пражњење, као и пепељаром. Дно посуде мора бити перфорирано 

због изласка течности. Корпа се анкерише на бетонски 

фундамент димензија 40х40х40cm који омогућује стабилност. 

Обрачун по комаду уграђене корпе 

68.3 Набавка транспорт и постављање заштитне ограде за контејнере са 

анкерисањем у бетонску подлогу од бетона МБ 30, у свему према 

детаљу из пројекта. 
kom. 1.00  

 

68.4 Набавка, транспорт и анкерисање мобилних металних држача за 

бицикле и мотоцикле по избору инвеститора. У цену позиције 

урачунати бетонске темељне стопе МБ25 димензија 60x30x30cm 

на које се држачи уграђују. Обрачун по комаду 

kom. 1.00  

 

68.5 Машинско фрезирање површинског слоја земљишта намењеног за 

озелењавање уз додавање минералног дјубрива на бази азота. За 

сетву траве земљиште треба да буде припремљено у слоју од око 

25cm, површина фино поравната, иситњена И очишћена од 

каменчића, отпадака И жилица корова .Све остале операције 

обавити према важећим прописима за ту врсту посла. Обрачун по 

m
2
. 

m
2
 1170.00  

 

68.6 Набавка, утовар, довоз и разастирање плодне чисте земље у 

дебљини минималној од д=20cm. Земљу обликовати по пројекту 

са давањем надвишења (надмера) од 20% како би после слегања 

земља заузела пројектоване коте. Извршити фино планирање и 

ваљање дрвеним ваљком. Обрачун по m
2
. 

m
2
 1170.00  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.7 Израда травњака са кошењем на местима означеним у пројекту. 

Преко фино испланираног терена извршити сетву травне смесе: 

- Фестуца рубра 40%                                                                                              

-Фестуца овина 30% 

- Поа пратенсис 20% 

- Трифолиум репенс 10% 

Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и 

то по мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној сетви 

семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним 

ваљком и извршити интезивно поливање до пуног ницања траве. 

Поливање наставити свакодневно до првог кошења. Прво кошење 

извршити косом када трава достигне висину 10-15 cm а друго 

кошење извршити косачицом. Обрачун по m
2
 

m
2
 1170.00  

 

68.8 Садња пројектованих садница. На местима означеним у пројекту 

ископати јаме пречника и дубине 0,50 m. 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 kg по 

садници. Након обављене садње саднице оцанковати и добро 

залити. 

 

  

 

 Quercus rubra ( crveni hrast ) kom. 7.00   

 Fraxinus excelsior ( beli jasen ) kom. 10.00   

 Prunus laurocerasus ( lovor višnja ) kom. 5.00   
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 

 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 

 

 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ : 

 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ: 

 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ: 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 

 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 

НАПОМЕНА: 

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
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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: М.П. Потпис понуђача 
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XII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 

 

Редни 

број 

Опис радова Материјал/опрема и 

захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

Ж.6. 

 

Набавка материјала, 

транспорт и израда 

термоизолације 

односно облагање 

фасадних зидова од 

КРТ - тврдих плоча 

камене вуне, густине 

150 кг/м³, укупне 

дебљине 8 цм, са чије 

видне стране се ради 

фасадни малтер која 

је предмет посебне 

позиције. У цену 

урачунати набавку 

материјала, рад, 

транспорт потребне 

скеле. 

Обрачун по м2 

постављене 

термоизолације по 

опису са вертикалним 

и хоризонталним 

транспортом. 

КРТ - тврдих плоча 

камене вуне, густине 

150 кг/м³, укупне 

дебљине 8 цм 

   

З.1. Четвороделни прозор, 

од 6-коморних ПВЦ 

профила у белој боји. 

Профили су дебљине 

спољних зидова мин 

2,7мм, снабдевени 

систематским 

дихтунзима. Профили 

су ојачани челицним 

системским 

профилима, мин. 

Дебљине 1,4мм, 

завршне обраде 

цинковањем. Прозори 

се фиксирају за 

конструкцију турбо 

вијцима. 

Алуминијумска 

спољна окапница од 

екструдираних 

профила, са стране 

затворена пвц 

системским 

Профили су дебљине 

спољних зидова мин 

2,7мм, снабдевени 

систематским 

дихтунзима. 

Профили су ојачани 

челицним 

системским 

профилима, мин. 

Дебљине 1,4мм, 

завршне обраде 

цинковањем.  

. Стакло термопан 

следећег састава: 

спољни панел Флот 

4мм-клима гуард 

солар, међупростор 

12 мм пуњен 

криптоном, 

унутрашњи 

панел је флот 4мм. 

Уw маx = 1,5W/м2К 
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чеповима. 

Унутрашња пвц даска 

затворена бочно 

системским 

чеповима. Оков је 

стандардни. Стакло 

термопан следећег 

састава: спољни 

панел Флот 4мм-

клима гуард солар, 

међупростор 12 мм 

пуњен криптоном, 

унутрашњи 

панел је флот 4мм. 

Једно прозорско 

крило се отвара око 

вертикалне осовине и 

на "кип", а друго 

само око вертикалне 

осовине, оба горња 

крила се отварају на 

кип, у свему према 

шеми столарије. 

Уw маx = 1,5W/м2К. 

Обрачун по комаду 

финално обрађеног 

прозора. 

Прозори се раде по 

шеми и детаљима из 

пројекта. 

9.12 Улазна двокрилна 

врата од 

алуминијумских 

елоксираних профила 

пластифицирана у 

белој боји са термо-

прекидом. Стаклена 

испуна термопан од 

"памплеx" стакла 

(2x3=6мм), 

унутрашње стакло 

"нискоемисиони 

памплеx", а испуна 

стаклопакета 

криптон. Предвидети 

алуминијумску лајсну 

за везу са обимним 

зидовима као и 

херметизациони кит. 

Уградња се 

врши сувим 

поступком 

Стаклена испуна 

термопан од 

"памплеx" стакла 

(2x3=6мм), 

унутрашње стакло 

"нискоемисиони 

памплеx", а испуна 

стаклопакета 

криптон. 

Макс. коефицијент 

пролаза топлоте Уw 

маx = 1,5W/м2К. 
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шрафљењем позиције 

у слепи челични 

довратник 3x50цм. 

Макс. коефицијент 

пролаза топлоте Уw 

маx = 1,5W/м2К. 

Врата су опремљена 

рукохватом, шаркама, 

бравом -буренце, 

алуминијумским 

прагом. 

Л.1. Набавка и транспорт 

материјала и 

полагање 

хомогене винилне 

подне облоге, 

дебљине 2 мм, 

класе хабања П (по 

ЕН 600 и 660) ,са 

ПУР заштитом, 

отпорност на ватру 

Бфл С1 (по ЕН 

13501-1), тежине до 

2800г/м2, класе 34-43, 

отпоран на клизање 

Р9, ролне димензије 

2X23м, да не 

подржава развој буђи 

и гљивица, а на 

претходно 

припремљену и 

изравнату цементну 

кошуљицу (маx. 

влажност 2%) . 

Украјање винилне 

подне облоге на суво, 

лепљење на под 

дисперзивним, 

еколошким лепком - 

са варењем спојева 

електродом у боји 

изабране подне 

облоге. 

Након варења спој 

довести у идеалну 

раван са подом. Све 

подове извести са 

заобљеним прелазом 

и вертикалним 

холкерима на месту 

споја са зидом у 

висини од 10 цм. 

хомогена винилна 

подна облога, 

дебљине 2 мм, 

класе хабања П (по 

ЕН 600 и 660) ,са 

ПУР заштитом, 

отпорност на ватру 

Бфл С1 (по ЕН 

13501-1), тежине до 

2800г/м2, класе 34-

43, 

отпоран на клизање 

Р9, ролне димензије 

2X23м, да не 

подржава развој буђи 

и гљивица, 
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Квалитет и 

врста облоге у класи 

произвођача 

"ТАРКЕТТ - 

Оптима" или слично. 

Н.2. Израда вентилирајуће 

фасаде на делу 

објекта од 

плоча композитних 

плоча ПАРКЛЕX- 

декор- 

АМБАР или другог 

произвођача са 

сличним 

Техничким 

карактеристикама, 

декор дрво. Плоче 

се постављају преко 

слоја камене вуне 

дебљине 

10,00 цм. на челичној 

подконструкцији са 

спољњим видљивим 

вијцима. Ценом и 

постављање ПП-ВНП 

фолије по каменој 

вуни. 

Обухватити и обраду 

шпалетни. Димензије 

плоча 

и боју одређује 

пројектант. Фасаду 

радити 

искључиво по 

упутствима 

произвођача. Ценом 

обухватити све 

потребне скеле за 

монтажу 

Израда вентилирајуће 

фасаде на делу 

објекта од 

плоча композитних 

плоча. Декор дрво. 

  

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у 

обрасцу структуре цена. 

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу 

структуре цена. На захтев наручиоца приликом стручне оцене понуда потребно је доставити 

технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу 

мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја 

техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми. 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 
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XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. 

ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу 
(назив понуђача) 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,  
(назив понуђача) 

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 

радова   на реконструкцији и доградњи објекта здравствене амбуланте у Рибници  

 , број   404-01/19-VII   , односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и 

то:  

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар; 

 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела 

преваре; 

 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  

 

 

 

Датум 

 

_________________ 

МП Потпис овлашћеног лица 

подизвођача  

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 

1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача ______________________________________________, дајем следећу 
(назив понуђача) 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________,  
(назив понуђача) 

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 

радова ________________________, број__________, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. 

Закона о јавним набавкама, и то:  

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар; 

 

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела 

преваре; 

 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  

 

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола услов за обављање те делатности. 

 

 

 

Датум 

 

_________________ 

МП Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом. 

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

Назив понуђача: 

Седиште понуђача: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________,  
(назив понуђача) 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
радова   на реконструкцији и доградњи објекта здравствене амбуланте у Рибници                   

бр. 404-01/19-VII, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XVI.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
  

Назив понуђача: 

Седиште понуђача: 

Матични број: 

ПИБ: 
 

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача _________________________________, дајем следећу 

И З Ј А В У 

 Понуђач __________________________________________, са седиштем у 

________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном 

документацијом у поступку јавне набавке радова        на  реконструкцији и доградњи објекта 

Здравствена амбуланта у Рибници   , број   404-01/19-VII  , односно услове наведене у члану 75. 

ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:  
 

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

I. да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени 

подаци мора да буде већи од110.000.000,00 динара; 

II. да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан. 

III. да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 800.000.000,00  динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове 

на објектима пословне или јавне намене. 
 

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 

I. Да располаже минимално захтеваном опремом:  

Врста Количина 

Камион „кипер/сандучар“  1 комад    

Лако доставно возило 1 комад     

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг 1 комад     

Комбинована машина – „Скип“ 1 комад     

Цеваста фасадна скела 400   м2 

 

II. да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца:  

- најмање 30 извршилаца,  

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

лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача 

радова у предметној јавној набавци 

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

лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној 

набавци 

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

лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци  

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

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан 

и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

Назив понуђача: 

Седиште понуђача: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

Понуђач _____________________________________________, даје  
(назив понуђача) 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 

 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да  
(назив понуђача) 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и доградњи објекта 

здравствене амбуланте у Рибници   буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач 

приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у 

року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или 

оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са 

важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања 

записника о примопредаји радова.  

 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени 

представник групе понуђача. 

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.  
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XVIII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

(назив понуђача) 

 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

   

   

За Наручиоца:  М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, 

односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XIX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

 

Назив понуђача: 

Седиште понуђача: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

  У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, 

изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , 

година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Ред. 

Бр. 

Врста и тип Количина Година 

произво-

дње 

Облик поседовања 

(својина, закуп, 

лизинг) и садашња 

вредност 

Напомена 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

 

 

 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе 

понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  
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XX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

Назив понуђача: 

Седиште понуђача: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у 

претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, 

чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора:                                             динара без ПДВ-а. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

   

 

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе 

понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  
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XXI. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

-подноси се на захтев Наручиоца- 

 

 

Назив наручиоца: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

 

Датум завршетка радова:________________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: 

_________________. 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну 

и кривичну одговорност.  

Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца. 


