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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени  гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:  

404-98/19-VII  , број одлуке   3449/19  од    14.11.2019      године и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку број:   3450/19    од    14.11.2019  године, припремљена је  
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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.  404-98/19-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: javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org или ], 

е-mail адреса (или број факса): vuk.konjikusic@kraljevo.rs и  036 306-058 и  036 306137. 

 

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.  

 

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

I. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 404-98/19-VII  је извођење 

радова на  објекту Завода за јавно здравље – трећа фаза    . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45000000 – Грађевински радови; 

45100000 - Припрема градилишта; 

45300000 - Радови на грађевинским инсталацијама; 

45400000 - Завршни грађевински радови; 

 

9. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

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

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

a. Врста радова 

Радови на објекту Завода за јавно здравље – трећа фаза  у складу са техничком 

документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне 

документације. 

 

10. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

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

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

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

потребно извршити.  
 

11. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

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

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

 

 

 

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45100000-8')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45300000-0')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45400000-1')
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 Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким 

производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног 

стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у 

техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да 

предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да 

докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.  

 Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, 

патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или 

одговарајуће“.  

 Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима 

материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и 

достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу 

о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати 

редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

 Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део 

понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара 

захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне 

документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда 

Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, 

понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке 

(престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља 

на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  

 Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и 

произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност 

Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или 

материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком 

техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се 

технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  

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

се уређује планирање и изградња.  

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

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 

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

у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

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

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

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао 

Записник о примопредаји радова. 

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

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

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

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

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

праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 
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обавеза је Вукосав Коњикушић , телефон:  064 8699376.. 

 

12. Рок за извођење радова 

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

од   180    ( стоосамдесет дана  ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача 

радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу 

Уговора, уколико другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

 

13. Место извођења радова  

(кат. парцеле бр. 1756/1 КО   Краљево , Завода за јавно здравље Краљево из Краљева, ул. 

Слободана Пенезића бр. 16 .36000 Краљево) 

 

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

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 

обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну 

набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка 

локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним 

за обилазак локације.  

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  

javne_nabavke@kraljevo.org  или  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   0648699376  . 

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

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

стране Наручиоца. 

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

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

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

 

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

 

Техничку документацију чине  : 

00-ПЗИ Главна свеска ЗЗЈЗ КВ;  1a - ПЗИ АГ ДЕО НОВИ ОБЈЕКАТ ЗЗЈЗКВ; 

 1б - ПЗИ АГ ДЕО ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ ЗЗЈЗКВ;  2б - ПЗИ КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНИ 

ОБЈЕКАТ ЗЗЈЗКВ; 3 - ПЗИ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗЗЈКВ; 4 - ПЗИ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; 4б - ПЗИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОМОБЈ ПТП; 5 - ПЗИ ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗЗЈКВ ПТП; 5.1 - ПЗИ 

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА; 6.1 - ПЗИ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗЗЈКВ; 6.2 - ПЗИ ПРОЈЕКАТ ВРВ ИНСТАЛАЦИЈА ЗЗЈКВ ПТП; 6.3 - ПЗИ 

ПРОЈЕКАТ ЛИФТА ЗЗЈК; 6.4 - ПЗИ ПРОЈЕКАТ ПОДСТАНИЦЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ГАСОВА; 

9 - ПЗИ СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ЗЗЈКВ ПТП; ЕЛАБОРАТ ЕЕФ ДОПУНА; ЕЛАБОРАТ ЕЕФ 

ЗЗЈКВ; ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ; ГЗОП ЗЗЈКВ; 

ПУО_ПЗИ_ЗЗЈЗКВ; ПУЗЗС_ПЗИ_ЗЗЈКВ  и део су Конкурсне документације. 

 

I -1a ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ  

Техниички опис  

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У КРАЉЕВУ  
У складу са захтевом Инвеститора, снимком постојећег стања и важећом  законском 

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

извођење треће фазе радова  пословног објекта Завода за јавно  здравље Краљево на 

кат.парцели број  1756/1  КО Краљево .  

ЛОКАЦИЈА И ОРИЈЕНТАЦИЈА  
Предметна локација је обухваћена  

Планом генералне регулације Ратарско  

имање-Грдица бр.011-52 2013- III  од 05. јула 2013. год.  

На предметној локацији површине 7391m
2
 постоји више објеката и то:  објекат  

бр. 3 – „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 33m
2
, објекат бр. 4  

– „трафо станица“, приземне спратности, површине у основи 21m
2
, објекат бр. 5 –  

„зграда здравства“, спратности Пр+1С, површине у основи 1609m
2
, објекат бр. 6 –  

„помоћна зграда“, спратности Пр+Пк, површине у основи 113м2, БРГП 206м2, објекат  

бр. 7 – „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 39m
2
, објекат бр. 8  

– „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 100m
2
. Правни статус  

објекта бр. 3 је да има одобрење за употребу, објекта бр. 4 да је изграђен без одобрења за 

градњу, објекта бр. 5 да има одобрење за градњу, док су објекти бр. 6, 7 и  

8 уписани по закону о озгакоњењу објеката.  

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  
У оквиру III фазе изградње Пословне зграде Завода за јавно здравље Краљево  у Краљеву, 

претежно су обухваћени грађевинско занатски радови на завршетку  предметног објекта на 

к.п. 1756/1 КО Краљево у Краљеву.  Бетонски и армирано бетонски радови обухватају израду 

једне рампе и дела улазног степеништа.  

Зидарски радови обухватају, углавном, санацију делова постојеће цементне кошуљице  

и проширење постојећег отвора за додатна балконска врата на спрату, као и измештање отвора 

на котларници. Такође, предвиђени су и радови на затварању старих отвора, односно 

зазиђивање и малтерисање истих. Изолатерски радови обухватају израду термоизолације ове 

фасаде каменом вуном d= 15 cm, са обрадом отвора (шпалетни врата и прозора).  

Столарским радовима су предвиђена унутрашња врата од комбинације масива и МДФ  

плоча. Браварски радови обухватају, претежно врата, као што су врата на WC-има, клизна  

врата на преградним зидовима просторија, против димна врата, улазни портал са  

аутоматским клизним двокрилним вратима, врата на просторији за смештај боца, као и  

фасадна врата на спрау на подесту испред лифта. Такође је предвиђена санација  

врата на котларници, преграде на просторији за смештај боца, као и санација постојеће  
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браварије, односно браварије која је изведена у претходној фази изградње објекта.  

Обзиром да је лимени кровни покривач изведен у II фази изградње објекта, у оквиру  

преосталих лимарских радова углавном су предвиђене преправке у вези вертикалних  

олука и разне опшивке, као што су: чела кровне констукције, солбанци, бочне стране  

крова котларнице, окапнице на парапетима бетонских зидова тераса, окапнице на  

бетоским капама вентилације, вандиксне и друго. Такође је предвиђена контрола и  

евентуална санација кровног покривача.У оквиру керамичарских радова предвиђена је обрада 

подова и зидова одговарајућим врстама плочица (керамичке, киселоотпорне, противклизне, 

гранитне и тд.) у зависности од намене просторије, однсно положаја степеништа (споља или 

унутра). Подоплагачким радовима је предвиђена завршна обрада подова (у просторијама где  

нису керамичке плочице) различитим материјалима у зависности од намене просторија. 

Предвиђено је да један део подова буде завршно обрађен хомогеном винил подном облогом 

типа „Оптима“ или слично, произвођача „Тarkett“, као и  епоксидном самоизливајућом масом 

за подове високе механичке и хемијске  отпорности. Мање површине пода завршно се 

обрађују уградњом храстовог паркета.  Молерско фарбарским радовима је обухваћено 

глетовање и бојење свих омалтерисаних површина (унутрашње површине зиданих зидова) и 

површина од гипс картонских плоча (плафона и опшивки инсталација). Фасадерским радовима 

предвиђена је завршна обрада фасадних зидова силиконско- силикатним малтером (преко 

претходно постављене камене вуне) као и обрада неких бетонских површина као што су 

стрехе, плафони улазних надстрешница и плафони проходних тераса. Такође у оквиру ових 

радова је предвиђена и обрада темељних зидова објекта (од коте тротоара до изолације), као и 

бочних страна степеништа и рампи кулир-пластом. Разним радовима су обухваћени претежно 

радови на санацији лантерне и спуштени плафони и облагање инсталација гипс-картонским 

плочама. Овим радовима суобухваћени и сви остали радови мањег обима који су потребни за 

завршетак објекта. 
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II. – 1b- ПОМОЋНИ ОБЈЕКТ – СКЛАДИШТЕ 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС 
У складу са захтевом Инвеститора, снимком постојећег стања и важећом  законском 

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

извођење реконструкције и доградње помоћних објекта Завода за  јавно здравље Краљево  на 

кат.парцели број  1756/1  КО Краљево .  

ЛОКАЦИЈА И ОРИЈЕНТАЦИЈА  
Предметна локација је обухваћена Планом генералне регулације Ратарско  имање-Грдица 

бр.011-52 2013-  III   од 05. јула 2013. год.  

На предметној локацији површине 7391м2 постоји више објеката и то:   

објекат  бр. 3 – „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 33m
2
, 

објекат бр. 4 – „трафо станица“, приземне спратности, површине у основи 21m
2
, 

објекат бр. 5 – „зграда здравства“, спратности Пр+1С, површине у основи 1609m
2
,  

објекат бр. 6 – „помоћна зграда“, спратности Пр+Пк, површине у основи 113m
2
, БРГП 206m

2
, 

објекат  бр. 7 – „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 39m
2
, 

 објекат бр. 8 – „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 100m
2
. Правни 

статус објекта бр. 3 је да има одобрење за употребу, објекта бр. 4 да је изграђен без одобрења 

за градњу, објекта бр. 5 да има одобрење за градњу, док су објекти бр. 6, 7 и 8 уписани по 

закону о озгакоњењу објеката.  

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  
У оквиру реконструкције помоћних објеката  (у катастарском операту означених  као бр.7 и 

бр. 8), предвиђено  је спајање истих у једну целину, тако што би се додао део  

новог објекта  и надстрешнице , који би и визуелно али и функционално објединио ове  

објекте. Помоћни објекти су били гаражно магацинског типа, а пројектом реконструкције и 

доградње задржавају намену помоћног објекта - складишно- магацинског типа.  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
Објекат бр. 7. је изграђен у обичном зиданом систему, са носећим зидовима од гитер блокова 

дим. 24x19x19 cm, хоризонталним и вертикалним армирано бетонским  

серклажима и дрвеном међуспратном таваницом. Преградни зидови су зидани гитер  

блоком димезија 24x19x19 cm. Фасада објекта је завршена, спољни зидови су  обложени 

стиропором дебљине d=5cm и завршно обрађени бавалитом (Демит  фасада). Сви унутрашњи 

зидови у објекту су омалтерисани у два слоја продужним  малтером размере 1:3:9, укупне 

дебљине 1,5 - 2,0cm. Након тога унутрашњи зидови су  оглетовани и завршно обојени 

полудисперзивним бојама. Подне површине у свим  просторијама приземља објекта су са 

подном облогом од керамичких плочица.  Кровна конструкција објекта је класична, урађена од 

резане чамове грађе,  одговарајућих димензија свих елемената чиме је задовољена потребна 

стабилност  система крова. Преко кровних елемената – рогова постављене су чамове даске  

d=24mm и кровне штафне дим. 8x5cm. Кров је једноводни и са нагибом кровних равни од око 

10 степени и кровним покривачем од трапезастог лима. Фасадна столарија објекта је урађена 

од црне браварије.  

Објекат  бр. 8  је изграђен као монтажни објекат, са носећим стубовима и гредама од здраве и 

суве борове грађе, димензија 8/8cm. Са спољне стране зидови су  

обложени осб таблама, а затим су глетовани и бојени дисперзивном бојом. Са  унутрашње 

стране зидови су обложени гипс картонским плочама, завршно глетовани и бојени 

полудисперзивним бојама. Испуна зидова је минерална вуна слој од 8cm.Међуспратна 

конструкција изнад приземља израђена је од гипскартонских плоча, окачених преко 

подконструкције за кровне носаче – биндере.  

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ  
Новопројектовани помоћни објекат - складиште се састоји из три дела. Први део је 

надстрешница, други део је реконструисани постојећи објекат и трећи део је  постојећи 
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монтажни објекат на ком је предвиђена комплетна конструктивна  реконструкција са заменом 

конструктивних елемената, али габаритно објекат остаје  непромењен.  

Испред улазног дела објекта формира се челична надстрешница , у графичком  делу назван 

„објекат бр. 1“  која служи као заштита од временских неприлика,  а  покрива  

се  термопанелима, d=8cm . Челична конструкција се  предвиђа  од кутијастих профила,  

чије су  димензије  дате у оквиру графичке документације. У оквиру унутрашњег дела  

реконструкције  зиданог објекта, у графичком делу назван „постојећи објекат бр. 7“  

предвиђа  се  демонтажа појединих прозора и врата, зазиђивање тих отвора и  пробијање нових 

отвора ради уградње прозора и врата . Постављањем нових зидова  од  гипскартонских плоча 

са металном подконструкцијом , добиће се просторије које су  

адекватне захтеву инвеститора .  

Подови  обложени керамичким плочицама се  задржавају сем у делу где се предвиђа изградња 

санитарног чвора, где ће подови и зидови бити обложени керамиком. Предвиђена је замена 

дотрајалих плафона новим гипс картонским таблама који  

ће се  глетовати и фарбати. Са фасаде се демонтира  постојећи стиропор и објекат се облаже 

термо панелима d=12cm., са испуном од камене вуне.  

Реконструкцијом монтажног објекта у графичком делу назван „објекат бр. 8“ обухватиће се 

сви потребни радови на повећању стабилности и сигурности објекта уз  

замену конструктивних елемената али без промене габарита објекта. Уместо дрвених носећих 

стубова пројектовани су армирано-бетонски стубови 25/25cm на темељима самцима), 

међусобно повезани армирано бетонским темељним гредама димензија 25/42 и 20/42cm. У 

нивоу међуспратне конструкције стубови се повезују АБ гредама димензија 25/40cm. 

Међуспратна конструкција је пуна армурано бетонска плоча d=16cm, са доње стране 

малтерисана, глетована и бојена. Фасада објекта се облаже термо панелима d=12cm., са 

испуном од камене вуне. Изнад подне плоче се поставља  слој стиродура d=12cm., а изнад АБ 

међуспратне плоче према таванском простору се  поставља слој камене вуне d=12cm. Кровна 

конструкција се мења и уместо постојећих  кровних решетки - биндера се предвиђа класична 

дрвена кровна конструкција од  резане чамове грађе, одговарајућих димензија свих елемената 

чиме је задовољена  потребна стабилност система крова. Преко кровних елемената – рогова 

предвиђа се  подашчавање крова осб таблама d=11mm, постављање водонепропусне фолије, 

контралетве 5/3cm у правцу рогова и кровихе штафни дим. 5x8cm. Кров је двоводни и са 

нагибом кровних равни од 20 степени и кровним покривачем од трапезастог лима.  У оквиру 

реконструкције помоћних објеката  предвиђено  је спајање истих у једну  целину, тако што би 

се дода ла два анекса, који би и визуелно али и функционално обједини ли  ова два простора.  

Један анекс је улазни ходник који повезује надстрешницу  и главни магацин, конструктивно га 

чине два АБ стуба преко којих се уграђују термо  панели, покрива се тако што се наставља 

раван крова са објекта бр.7. Други део је  веза између два објекта, који се затвара термо 

панелима, а покрива се тако сто се  додаје ред рогова са постојећег крова објекта бр, 7 и 

ослањају на новоформирану  дрвену подконструкцију објекта бр. 8.  

ФАСАДЕРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  
Фасадне зидове објекта завршно облагати фасадним термоизолационим  панелима, дебљине 

12цм са испуном од камене вуне, у светло сивој боји. Фасадне  панеле монтирати преко 

армирано-бетонске конструкције објекта и челичне  подконструкције за ношење панела 

(кутије 6/6, односно 8/8cm), који се предвиђају поред прозора и врата у свему према упутству 

и детаљима произвођача панела. Уоквиру панела обезбедити отворе за уградњу фасадне 

столарије, у свему према  пројекту. Изнад новопројектоване подне плоче се поставља слој 

стиродура d=12cm., а изнад АБ међуспратне плоче према таванском простору се поставља слој 

камене вуне d=12cm.  

ЕНЕРГЕТСКА СВОЈСТВА ОБЈЕКТА  
Имајући у виду то да предметни грађевински објекат служи као магацински простор за 

смештај немедицинског материјала, да није потребно загревање просторија и да су улази у 

већину просторија са чеоне стране и биће отворене већи део радног времена, а у складу са 

чланом 7 Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 
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својствима зграда („Сл.гласник Републике Србије“ број 61/2011) „...зграде за које није 

потребно прибављање енергетског пасоша су: Став 4) радионице, производне хале, 

индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са својом наменом, морају 

држати отворенима више од  половине радног времена, ако немају уграђене ваздушне завесе;  

Став 8) зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°C. a за овај објекат није 

потребно радити Елаборат енергетске ефикасности , као ни израду Енергетског пасоша.  

САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА  
У оквиру објекта предвиђена је израда инсталација: водовода и канализације, 

електроинсталација јаке и слабе струје. Пројекти за извођење инсталација су саставни  

део ове техничке документације и сви су урађени на основу техничких услова јавних 

предузећа. 
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III- 2b-ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ-ТЕХНИЧКИ ОПИС 

У складу са захтевима инвеститора и архитектонским подлогама урађен је пројекат 

конструкције за објекте надстрешнице - објекат 1 на цртежима и помоћног објекта - складишта 

- објекат 8 на цртежима са доградњом истог за ''топлу'' везу са објектом 1 и постојећим 

објектом означеним бројем 7. 

Објекат 1  

У складу са архитектонским цртежиме урађен је пројекат конструкције надстрешнице. Иста је 

пројектована као челична конструкција распона стубова 4,2m у попречном правцу и 4x2,27m у 

подужном правцу. У подужном правцу су пројектоване темељне контрагреда облика према 

цртежима. Једна греда је обрнутог ''Т'' пресека (ТГ4) а друга ''Л'' пресека (ТГ3) због локације 

надстрешнице уз постојећи објекат и немогућности другачијег обликовања. Допунску 

стабилност темељима (поготову ''Л'' пресека) даје подна АB плоча која се мора повезати са 

темељима у монолитну конструкцију (арматура подне плоче мора да уђе у темељне греде). 

Усваја се армирање подне плоче дебљине 12cm. обострано мрежом Q335. коју треба усидрити 

у темељне контрагреде. Подна плоча се ради на насутом тлу. 

Насипање између темељних греда извршити шљунком природе гранулације (''Моравац) у 

слојевима од максимум 20cm. са збијањем тако да се испод подне полоче добије Мс=60МPа 

или више. Завршни слој насипа је од ломљеног каменог агрегата 0-31,5. 

Подна армирано-бетонска плоча Објекта 1. је армирана обострано са МАР500/560 ±Q335 

(конструктивно) као плоча на збијеном тлу на коме је постигнут Мс>60МPа. 

Да би термопанели којима се облаже постојећи објекат, на споју са Објектом 1, имали ослонац 

подна плоча Објекта 1 се препушта испод истих како је то дато детаљем (арматурна мрежа из 

плоче се такође конзолно препушта). На крају подне плоче се формира АБ хоризонтални 

серклаж b/d=12/22Ccm (мере проверити и узети на лицу места) на који ослањају панели (преко 

своје подконструкције уколико је потребна што дефинише произвођач панела са извођечем 

радова). АB хоризонатални серклаж армирати 

конструктивно са ±2РØ10 и UØ6/20cm. Као додатни ослонац конзолног препуста подне плоче 

и АB хоризонталног серклажа простор између новог темеља и старог испунити збијеним 

трофракцијским бетоном и на исти ослонити плочу и серклаж. МБ30 за све елементе. 

Арматура B500B. 
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У попречном правцу у калканима су пројектоване ТG1 и ТG2 правоугаоног пресека које 

повезују ТG3 и ТG4. Стубови су пројектовани од HOP профила правоугаоног попречног 

пресека 100/100/4. Челичним лимовима биће спојени са темељним контрагредама што ће бити 

обрађено у ПЗИ. Преко стубова су пројектовани гредни носачи од HOP профила правоугаоног 

попречног пресека 160/100/mm. Преко којих се уграђују рожњаче такође од ХОП профила 

правоугаоног попречног пресека 80/600/4mm. 

Кровни покривач је пројектован од челичних пластифицираних термо панела дебљине 8цм. Из 

функционалних разлога коришћења надстрешнице у летњим времениским условима али и из 

конструктивног - статичког разлога. Наиме у крову нису пројектовани кровни спрегови (ни 

подужни ни попречни) те ови панели дају крутост у равни крова и ''повезују'' кровну 

конструкцију. Поред тога, конструктивно је потребно у подужном правцу у оба реда стубова у 

по једном пољу урадити спрег од укрштених дијагона од ХОП профила квадратног попречног 

пресека 50/50/4 mm. Спрегове уградити у пољима како је то дато у плану позиција. Овим 

пројектом су дати детаљи веза а обавеза извођача је да изради радионичку документацију са 

спецификацијама материјала и спојних средстава. 

Објекат 8 

Објекат 8 је помоћни објекат - складиште пројектован као АB конструкција на темељима 

самцима са АB стубовима димензија према прорачуну и цртежима. Темаљи самци су спојени 

темељним контрагредама. Међуспратна конструкција је пуна АB плоча дебљине 16cm. Кровна 

конструција је класична, дрвена о чамове грађе II класе и обзиром на мале распоне усвојена је 

са следећим елементима: рогови 10/14, венчанице 12/10, стубови 14/14, рожњаче 14/16, 

кљешта 2*8/16, косници 14/14, јастуци 14/10, пајанте 10/10cm. 

Фундирање објекта је пројектовано на темељима самцима димензија и арматуре у складу са 

прорачуном. Дебљина свих стопа је 30cm, марка бетона МB30 а арматура B500B. Стопе су 

спојене темељним гредама како је то дато цртежима и прорачуном. Наглашава се да се све 

темељне греде контуинуирају тј. арматура греда се провлачи кроз стубове без прекида 

арматуре. Такође је пројектована веза темељних греда са темељним стопама преко две ''петље'' 

- узенгијама од RØ14 како је то дато плановима армирања. Ово се нарочито наглашава ради 

правовременог сагледавања свих елемената потребних за правилну изградњу АB 

конструкције. Анкери стубова су дати уз цртеж - планове армирања стубова а ''петље'' уз 

планове армирања одговарајућих греда. Сви вертикални стубови су димензија 25/25cm. 

пројектовани од бетона марке МБ30 и армирани са ребрастом арматуром B500B. 

Међуспратна конструкција је пуна крстато армирана АB плоча дебљине d=16cm. Пројектована 

је од бетона МB30 и армирана са ребрастом арматуром B500B. Плоча се преко система АB 

греда (МB300, B500B) ослања на вертикалне стубове. 

Напомене: 

1. Геомханичким елеборатом, који је накнадно достављен, одређена је носивост тла на дубини 

фундирања од 1m од коте пода од 197,01кН/ m
2
 што је знатно изнад максималних 

133,9797кН/m
2 
колико је добијено прорачуном за објекат 8. 

2. Челична подконструкција за ношење панела ради се од HOP профила квадратног попречног 

пресека 80/80/3,5mm. а радионички детаљи и спецификација материјала су обавеза извођача 

радова у складу са упутствима и техничким условима произвођача панела. Овде се наводи 

напомена која је дата на свим цртежима челиче конструкције и која се односи на комплетну 

челичну конструкцију: 

- Основни материјал за све елементе челичне конструкције је челик С235ЈРГ2; 

- Завртњеви су класе чврстоће 5.6; 

- Сви контакти челичних елемената, осим веза са завртњевима, су заварени одговарајућим 

угаоним или сучеоним шавовима по читавом обиму, односно читавој дужином контакта. 

- Сви угаони шавови су дебљине 0,7*тмин (тмин - минимална дебљина елемента у вези), али 

не мање од 3 мм, осим код веза шупљих профила код којих је дебљина шавова једнака 

дебљини зида профила. 

- Сви шавови су C квалитета. 

- Елекроде према SRPS C.H3.011; 
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- Све димензије проверити на лицу места! 

- Антикорозиона заштита одговара класи корозивности средине C3 према SRPS ISO                 

12944-2. 

 
 

 
 

IV -3- ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

за нову градњу објекта Завода за јавно здравље, на к.п. бр. 1756/1 К.О.Краљево 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Техничком документацијом је предвиђена 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 већу количину воде. 

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

Пенезића. Постојећи цевовод је изграђен од HDPЕ цеви пречника 225 mm и према техничким 

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

постојећег цевовода је пројектована од HDPЕ 110mm за радни притисак од 10 бари. Унутар 

парцеле Инвеститора постоји изграђена водомерна шахте ВШ, у оквиру које ће се извести 
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раздвајање мреже за санитарну воду за снабдевање објекта и за хидрантску мрежу. У 

водомерној шахти ВШ, је предвиђена уградња засебних водомера за санитарну и хидрантску 

мрежу. У шахти је пројектован и засебан развод са потребним водомером за део објекта који 

ће користити Медицински центар Краљево. 

Спољашњи развод водоводне мреже пројектован је од HDPЕ цеви DN 25-63 mm. 

Главни крак који санбдева водом објекат је пречника ДН 63 мм и простире се до дела објекта у 

коме се налази котларница. Непосредно пре уласка у котларницу са поменутог цевовода је 

одвојен крак пречника DN 32 mm, који се простире до шахте Вш2, са које је снабдевен засебан 

објекат за третман медицинског отпада. 

Секундарни крак који снабдева санитарном водом део објекта који ће користити Медицински 

центар Краљево, пројектован је од HDPЕ цеви пречника 32 mm. У претходној фази извођења 

радова из објекта је изведен прикњучак наведеног пречника на који ће се прикључити овај 

секударни крак.Унутрашње инсталације објекта су у потпуности изведене, како је то 

приказано у графичкој документацији. За део објекта који припада Заводу за јавно здравље 

изведен је и развод топле воде и рециркулациони вод, од централног бојлера, који ће бити 

смештен у просторији котларнице. За део објекта који припада Медицинском центру, 

снабдевање топлом водом вршиће се преко нискомонтажних бојлера запремине 10 литара 

(укупно 10 комада), који недостају и третирани су овом техничком документацијом. 

У склопу реконструкције засебног помоћног објекта, предвиђена је изградња санитарног чвора 

са туш кабином, умиваоником и ВЦ шољом. Снабдевање водом се врши из поменуте шахте 

Вш2, цевима пречника DN25 mm. Развод топле воде за потребна точећа места је предвиђен из 

хоризонталног бојлера запремине 50 литара (графички прилог 11). Од шахте Вш2 изведен је и 

развод санитарне водоводне мреже са супротне стране објекта до точећег места које ће бити 

изведено за потребе прања површине испред објекта и испод пројектоване надстрешнице. 

ХИДРАНТСКА МРЕЖА 

У складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 

гашење пожара (Сл. гласник РС бр. 03/2018), пројектован је прстенасти систем спољашње 

хидрантске мреже од PEHD цеви пречника DN 110 mm. Потребна количина воде према 

противпожарним условима је 15.0 l/с.Спољашња противпожарна мрежа састоји од 4 

противпожарна надземна хидраната ДН 80 mm, означених у ситуационом плану НХ1 - НХ4. 

Према противпожарним условима за спољашњу хидрантску мрежу је предвиђен истовремени 

рад два хидранта, укупног капацитета 10,0 l/s, а за унутрашњу хидрантску мрежу, предвиђен је 

истовремени рад два унутрашња хидранта укупног капацитета 5,0 l/s. За хидраулички 

прорачун усвојена је најнеповољнија комбинација хидрауличког оптерећења, за истовремени 

рад најудаљенијег спољашњег хидранта у прстенастој мрежи NH3 и хидранта NH4 и 

унутрашњих (зидних) хидраната ZX5 и ZХ9. 

Уградња унутрашњих зидних хидраната (укупно 10) , означених ZХ1 – ZХ2 је у потпуности 

изведена са комплетним цевним разводима, а прикључци су изведени ван објекта у довољној 

дужини да се повежу на новопројектовану спољашњу хидрантску мрежу. 

На основу изведеног прорачуна усвојене су PEHD водоводне цеви O110мм за радне притиске 

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

пречника 225 mm,са притиском у мрежи од 3.0 бара, не може да задовољи потребе за 

хидрантском водом за гашење пожара,па је неопходна уградња уређаја за повишење притиска 

– хидростанице, која је пројектована у засебном 

објекту на парцели, у приземљу, како је приказано у графичкој документацији. 

Усвојена је противпожарна хидростаница типа CALPEDA BS2F 2MXH 4803/A (радна + 

резервна пумпа) Хидрауличке перформансе: Qu=15 лит/с на H=3.0 бара. Снага постројења 

N=1x7.5kW (+7.5 kW резервна пумпа), u=400/690VAC. Све је смештено на заједничком 

поцинкованом антивибрационом постољу, пумпе спојене у паралелној вези усисним INOX 

AISI 304 колектором ДН 100 са кугла вентилима за сваку пумпу, потисним INOX AISI 304 

колектором DN 80 са кугла и неповратним вентилима за сваку пумпу и две хидрофорске 

посуде капацитета V=24 лит. Постројење је погоњено орманом аутоматике са 24х провером 

рада пумпи, аутоматика конципирана за противпожарни режим. 
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На делу развода хидрантске мреже, неопходно је израдити обилазни и растеретни вод , како је 

то приказано у графичком прилогу 13. 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

Техничком документацијом предвиђена је изградња спољашњег развода канализационе мреже 

дуж целог објекта, који прикупља отпадну воду објекта и одводи је до сабирне шахте ФК1. Из 

сабирне шахте ФК1, потребно је извести прикључак на уличну фекалну канализацију у 

постојећој шахти прикључка ФКпр. која се налази у улици Професора Мије Петровића. 

На спољашњој канализационој мрежи предвиђена је уградња 12 ревизиона окна (ФК1-

ФК12).Мрежа се простире у два крака, крак I од ревизионог окна ФК1, преко ФК8 до ФК12 и 

крак II, од ФК1 –ФК7. 

Комплетна спољашња канализациона мрежа је пројектована од КЦ ПВЦ цеви пречника 160 

мм, у константном нагибу од 1%.Унутрашње инсталације објекта су у потпуности изведене, 

како је то приказано у графичкој документацији. Сви хоризонтални одводи ка ревизионим 

окнима су изведени непосредно ван објекта и овом документацијом је предвиђено њихово 

настављање до пројектованих ревизионих окана. 

У склопу помоћног објекта пројектована је унутрашња фекална канализациона мрежа је од 

ПВЦ цеви пречника 50, 75 и 110мм, до шахте прикључења ФК4'. Од ревизоног окна ФК4', 

пројектован је  развод од КЦ ПВЦ цеви пречника 160 мм, у нагибу од 1%, до ревизионог окна 

ФК4. Вентилирање канализационе мреже се врши преко вертикале која се завршава на крову 

објекта, и на њој је предвиђена уградња вентилационе главе. 

У помоћном објекту, који се реконструише, приликом уградње хоризонталног развода 

канализационе мреже предвиђено је разбијање постојеће подне плоче, ручни ископ рова и 

враћање плоче  у првобитно стање. 

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

Пројектном документацијом предвиђена је изградња атмосферске канализационе мреже око 

целог објекта, која прикупља атмосферске воде из олука и са пешачких и манипулативих 

површина око бјеката. Предвиђена је изградња два крака атмосферске канализационе мреже, 

који атмосферске воде прикупљају у сабирну шахту АК2, одакле се се преко ревизионе шахте 

АК1 вода упушта у градски систем атмосферске канализационе мреже. 

На траси је предвиђена уградња укупно 13 армирано бетонских ревизионих окана (АК1 – 

АК13). Пројектована су АB окна од бетона МB20, ливена на лицу места, светлих димензија 1.0 

x 1.0 x 0.8 м (просечна висина). 

Атмосферска канализациона мрежа је пројектована од ПВЦ цеви пречника 200 – 300 мм у 

константном паду од 0,4% .Систем хоризонталних олука и олучних вертикала објекта је у 

потпуности изведен. Овом документацијом је предвиђена набавка олучњака (укупно 28 

комада) и повезивање олучним везама на новопројектовану атмосферску канализацију, Олучне 

везе су пројектоване од ПВЦ цеви пречника 160 mm. 

За одвођење атмосферских вода са манипулативних и пешачких површина предвиђена је 

уградња три сливника са сливничким решеткама (сл.1 - сл.3) на местима како је приказано у 

ситуационом плану. Сливничке везе за сливнике сл.2 и сл. 3, су пројектованих пречника 160 

мм, а од сл.1 до АК11, због веће количине гравитирајућих атмосферских вода, предвиђена је 

уградња ПВЦ цеви пречника 200 mm. 

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА 

У претходним фазама изградње објекта нису се стекли услови за опремање објекта 

санитарним уређајима и галантеријом. Потребно је уградити санитарне уређаје на местима 

предвиђеним у архитектонско грађевинском делу техничке документације и повезати их на 

постојеће разводе водоводне и канализационе мреже. 

Након завршетка комплетних архитектонско грађевинских радова и монтаже санитарних 

уређаја, потребно је објекат опремити санитарном галантеријом сходно предмеру и 

предрачуну радова. 
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V-4- ЕЛEКТРО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

    ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ –НОВА ГРАДЊА 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

А. Општи део 

Електричне инсталације за овај објекат, пројектоване су према пројектном задатку и 
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према архитектонско-грађевинским подлогама и подацима о технолошкој опреми. 

Обим пројекта: Пројектом су обухваћене следеће електроенергетске инсталације: 

а- напајање електричном енергијом и мерење ел. енергије 

б- развод електриче енергије 

ц- инсталација општег унутрашњег осветљења 

д- инсталација сигурносног ( евакуационог ) осветљења 

е- инсталација прикључница опште намене 

ф- инсталација громобрана и уземљења 

Б1. Технички део радова који су изведени у првој и другој фази  

1.1. Напајање електричном енергијом и мерење ел. енергије 

Поред КПК1 уграђена је кабловска прикључна кутија КПК2 тзв. противпожарни прикључак са 

које се напаја главни разводни орман ГРО2. 

Мерење потрошње електричне енергије за овај објекат је предвиђено преко бројила у 

ГРО1 за објекат Завода за јавно здравље, у ГРО2 (противпожарни орман) за лифт и у 

ГРО3 за здравствену амбуланту. 

Урађено: 

КПК1 и КПК2 СУ ПОСТАВЉЕНЕ 

РАЗВОДНИ ОРМАНИ ГРО1, ГРО2 и ГРО3 СА ОПРЕМОМ СУ ПОСТАВЉЕНИ 

1.2. Развод електричне енергије који је изведен у првој и другој фази 

Главни разводни орман смештен је у ходнику улаза А02 означен као ГРО1. До њега је 

смештен главни разводни орман ГРО2 са кога се напајају лифт и хидроподстаница. У 

ходнику улаза у здравствену амбуланту Х01 смештен је главни разводни орман ГРО3. 

Непосредно уз њега смештен је разводни орман здравствене амбуланте РО-5 у кога је 

предвиђено уградити ZUDS уређаје осетљивости 30mA за утичнице у ординацијама и за 

места прикључења дијагностичких апарата који су у непосредном додиру са телом 

пацијента. Уприземљу су распоређени разводни ормани РО-1,2,3,4,5 а на спрату РО6 и 

7. Разводниорман за помоћни објекат се напаја из ГРО1. 

Урађено: 

РАЗВОДНИ РО1, РО2 и РО3 ,РО4, РО5, РО6, РО7 СА ОПРЕМОМ СУ ПОСТАВЉЕНИ. 

У сваком разводном орману постоји главни компакт прекидач или троплни аутоматски 

осигурач одговарајуће струје, према захтеву максималног једновременог оптерећења, 

тако да је могуће искључење тог дела ормана.У разводним орманима је остављено довољно 

резервних места за каснију евентуалну доградњу. У разводним орманима уграђена је 

атестирана опрема реномираних произвођача, а све према приложеним једнополним шемама. 

Испод сваког елемента постављена је одговарајућа натписна плочица са назнаком потрошача 

којем припадају. Унутар ормана  извршено је шемирање помоћу бакарних проводника са ПВЦ 

изолацијом, а флексибилним проводницима су изведене везе са опремом на вратима ормана. 

На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, постављене су једнополне шеме у 

поливинилу, а са спољне стране упозоравајућа таблица "Опасно по живот" са симболом 

електричне струје.Разводни ормани имају пет сабирница, односно посебне стезаљке за Завод 

за јавно здравље, Хиг.Завод фазне, нулти и Завод за јавно здравље, Хиг.Завод 

ПЗИ електричних инсталација заштитни проводник. Сви спојеви каблова на опрему у 

разводним орманима изведени су преко одговарајућих редних стезаљки. 

Објекат спада у категорију објеката са повећаним ризиком угрожености од пожара II.3. 

(тачка 4. -јавни и пословни објекти у којима се окупља од 200 до 500 лица). 

Категорија је одређена према чл. 4. Уредбе о разврставању објекта, делатности и 

земљишта у категорије угрожености од пожара (″Сл.гл. РС″,бр.5/2010), те је за све 

електроинсталације предвиђена употреба "халоген-фрее" каблова који не потпомажу 

горење, не шире пожар и не стварају токсичне гасове као и електроинсталационог 

материјала истих особина. Напајање разводних ормана, од КПК преко ГРО, изведено је 

кабловима типа N2XH, одговарајућег пресека, положеним делом под малтером и делом по 

регалу ПНК. Инсталациони каблови, од разводних ормана до потрошача и технолошких 

прикључака,су типа N2XH-J, са три и пет жила. Каблови су полажени хоризонтално, изнад 
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спуштених плафона на перфорираним, металним кабловским носачима и вертикално у ПВЦ 

цевима. 

Урађено:ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ ОД РАЗВОДНИХ ОРМАНА ДО ПОТРОШАЧА 

СУ ИЗВЕДЕНИ. 

1.3. Громобранска заштита и уземљивач су изведени у првој и другој фази 

За заштиту објекта од удара грома, на посебном челичном стубу висине 5м на слемену 

крова се поставља хватаљка са уређајем за рано стартовања “ИОНОСТАР 30”. Испитни- 

мерни спојеви су постављајени на висини 1,6 м од коте тротоара у кутијама за мерни спој. 

Вертикални олуци се повезују на громобранску инсталацију. Олук се на 30 цм изнад 

тротоара повезује на темељни уземљивач.У домену израде темеља предвиђено је да се као 

темељни уземљивач користи комплетна бетонска арматура у темељним стопама и гредама и 

поцинкована челична трака FеZn 25x4 мм, заједно са арматуром, и заварена за исте на свим 

наставцима арматуре. Све металне масе морају се повезати на уземљење проводницима 

одговарајућег пресека. Све спојеве одвода и темељног уземљивача изведени су путем укрсног 

комада ЈУС.Н.Б4.936. Спојеве траке са олуцима остварити преко обујмице и стезаљке за олук. 

Сви спојеви траке са траком или траке са арматуром темеља заштићени су од корозије 

заливањем са битуменском смолом. По завршетку комплетне громобранске инсталације 

извршити мерење прелазног отпора темељног уземљивача и прибавити атест о измереним 

вредностима. 

Урађено: 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА ЈЕ ИЗВЕДЕНА КОМПЛЕТ, ОСИМ УРЕЂАЈА ЗА 

РАНО СТАРТОВАЊЕ. 

Б2. Технички део радова који се изводе у трећој фази: 

2.1. Напајање електричном енергијом и мерење ел. енергије 

Напајање објекта планирано је из трансформаторске станице ТС 10/0,4kВ „Хигијенски 

Завод 4”. Начин прикључења је подземним каблом PP00-А 4x185мм2, преко КПК1 и КПК2 (са 

натписом "противпожарни прикључак" ). За резервно напајање 30% осветљења и битних 

потрошача предвиђен је дизел електрични агрегат снаге 80 кVА.Завод за јавно здравље, 

Хиг.Завод ПЗИ електричних инсталација 2.2. Осветљење се изводи у трећој фази Опште 

осветљење у објекту пројектовано је тако одговара намени просторија и важећим прописима и 

препорукама у погледу квалитета осветљења. Прорачуни осветљаја урађени су на бази 

квалитетних светиљки и извора, реномираних произвођача. За општу расвету у мокрим 

чворовима предвиђене су ЛЕД светиљке. Управљање осветљењем је локално прекидачима на 

висини 1,4m 

ЛЕД СВЕТИЉКЕ И ПРЕКИДАЧИ НИСУ ИЗВЕДЕНИ. 

За противпаничну расвету и евакуационо осветљење постављају се ЛЕД светиљке са 

сопственим акумулаторским уређајем, обележене налепницама са знаком за усмеравање 

као и табле са налепницама постављеним у самим светиљкама. 

ПРОТИВПАНИЧНЕ СВЕТИЉКЕ НИСУ ПОСТАВЉЕНЕ. 

У целом објекту предвиђен је довољан број прикључница опште намене (према 

пројектном задатку), а у административном делу предвиђен је и довољан број утичница за 

прикључење компјутерске и канцеларијске опреме. У канцеларијама се постављају на 

0,4 м, а у лабораторијама изнад радних столова на 1,1м од пода. 

Инсталације се воде по кабловском регалу у ПВЦ цевима и у зиду под малтером. 

УТИЧНИЦЕ У ПРОСТОРИЈАМА НИСУ ПОСТАВЉЕНЕ. 

2.3. Спољашње осветљење се изводи у трећој фази 

За осветљење дворишта, предвиђене су светиљке постављене на одговарајуће цевне 

стубове висине 3,5м са светиљкама ЛЕД 4640/740II DW PSS LS-6 SI 62P одговарајућа 

типу Philips снаге ___4}41W. Паркинг места осветљена су рефлекторима BVP 125 ЛЕД 80/740 

NV одговарајућа типу Philips снаге 63W. Рефлектори се монтирају на фасаду објекта. 

Напајање спољне расвете предвиђено из главног разводног ормара ГРО-1, који је на 

улазу у приземљу. У орману је смештена сва опрема за аутоматски рад спољашњег 

осветљења. Поред кабла PP00 4x6мм2 којим се напајају светиљке на стубовима полаже се 
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поцинкована трака FеZn25x4мм која се везује за кутију за изједначење потенцијала и за 

сваки стуб на одговарајући начин укрсним комадом. Рефлектори се напајају каблом N2XH 

5x2,5мм2 који су полажени регалом и слободно у зид. 

СТУБОВИ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ И СВЕТИЉКЕ НИСУ ПОСТАВЉЕНЕ. КАБЛОВИ ЗА 

НАПАЈАЊЕ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ ИЗВЕДЕНИ СУ САМО ИЗМЕЂУ СТУБОВА S3 – S8. 

КАБЛОВИ ЗА ФАСАДНУ РАСВЕТУ СУ ИЗВЕДЕНИ. 

2.4. Завршне одредбе 

После завршених радова, електрична инсталација се мора прегледати и функционално 

испитати, затим се од стране овлашћене организације морају измерити отпори 

изолованости каблова, отпори петљи квара, непрекидност заштитних проводника и 

еквипотенцијализације. Громобранска инсталација се такође мора прегледати и испитати, 

а овлашћена организација мора измерити отпор распростирања на свим мерним 

местима. За сва наведена мерења на електричној и громобранској инсталацији мора се 

издати одговарајући СТРУЧНИ НАЛАЗ 
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VI-4b-  ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
 Реконструкција са доградњом помоћних објеката 

Опште  

Објекат који је предмет овог пројекта помоћни објекат, а поред новог објекта Завода за јавно 

здравље у Краљеву, која се налази на кп 1756/1 КО Краљево. Објекат је приземни. Узимајући у 

обзир локације просторија и њихову намену пројектоване су електроенергетске инсталације у 

наведеном објекту.  

Напајање  

Напајање објекта предвидети из ГРО 1, који се налази у новом објекту Завода за јавно здравље 

у Краљеву. Од ГРО 1 до ГРО у објекту положити кабл PP00  5x25 mm2  

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

положени каблови и такав снимак унети у катастар поџемних електро инсталација геодетске 

управе и ЕД Краљево.  

Мерење утрошка електричне енергије  

Мерење утрошка електричне енергије се неће посебно вршти за помоћни објекат јер се 

прикључак узима са ГРО 1 новог објекта Завода за јавно здравље, а мерење утрошене 

електричне енергије за тај објекат обрађено је кроз ЕЕ инсталација објекта. 

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 mm 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.  

Каблови  

Напојни каблови 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, 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  

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 UX-LED PANEL EZAR EC2 PV1 OPAL 37W  

3800lm/840ECG, UX-PLAFONJERA PLAST B OPAL 2300/84 25W IP54 ECG; , 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 N2XH-

J,3 и 4x1,5 mm2. 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 
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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 канцеларији 2 предвиђена су по прикључци опште намене, од којих је један са две 

модуларне прикључнице (6M, 16 A, 250 V), а док су два прикључка са по једном 

прикључницом (2M, 16A,250V). Ове прикључнице се монтирају на висини од 0,4 m од коте 

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

Такође је предвиђена и једна трофазна утичница.  

У ходницима утичнице монтирати на висини од 0,4 m.  

У просторији 9 предвиђена је монтажа четири прикључнице (6M, 16A, 250 V) и оне су 

предвиђене за напајање фрижидера. Прикључнице монтирати на висини 0,4 m од коте пода.  

У просторији за третман отпада за напајање машине за прераду отпада предвидети фиксни 

извод са напојним кабла и то N2XH-J 5x25 5x25 mm2. Такође су предвиђене по две монофазне 

и трофазне ОГ утичнице, које се монтирају на висини 1,1 m од коте пода  

У мокром чвору предвиђени су фиксни изводи за напајање бојлера каблом типа N2XH-J 3x2,5 

mm2, 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, као и за напајање сушача руку.  

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

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 TN C-S систем напајања.  

За заштиту људи од ел удара усвојен је систем TN C-S са темељним уземљивачем, као 

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

заштите. Темељни уземљивач сачињава трака 25x4 mm положена у слоју бетона 5cm од тла по 

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

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

повезује са постојећим уземљивачем објекта. Са темељним уземљивачем, такође траком              

FeZn  25x4 mm повезана је сабирница за изједначење потенцијала смештена непосредно испод 

GRO. Са сабирницом за изједначење потенцијала повезана је шина уземљења у ормарима 

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

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

неутралног проводника извршено је у KPK  у IMM. Даље се преко пете жиле напојног кабла 

повезују шине уземљења у GRO 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 уређаји 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 

извођач ће измерити отпор петље и доказати исправност инсталације.  

Са сабирницом за изједначење потенцијала, каблом N2XH-J 1x10 mm2 повезују се 

истовремено приступачни делови: цеви водовода, канализације и централног грејања . У 

купатилима је предвиђено изједначење потенцијала. Са шине уземљена у разводним орманима 

проводником N2XH-J 1x6mm2 повезане су сабирнице за изједначење потенцијала у 

купатилима, а са ове сабирнице проводником P/F-Y 4mm2 у гибљивим ПВЦ цевима Ø 11 све 

металне масе у купатилима, у свему према приложеном детаљу.  

Мерама за изједначење потенцијала у објекту предвиђена је унутрашња громобранска 

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

Инсталације су димензионисане према прописима у предметној области                                                                       

SRPS IEC 60364-5-54:2008.  
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Громобранска инсталација  

Громобранска инсталација за предметни објекат није посебно рађена јер се исти налази у 

штићеној зони громобрана, хватаљке са раним стартовањем која је постављена на новом 

објекту Завода за јавно здравље у Краљеву.  

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 

даугрожавају осетљиву опрему предвиђа се постављање катодних одводика пренапона у 

разводним орманима. 

 
VII -5- ТЕЛЕФОНСКО-РАЧУНАРСКА МРЕЖА 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

У В О Д 

Објекат : ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ на к.п.бр. 1756/1 К.О. Краљево, су предвиђени 

следећи  телекомуникациони и сигнални системи: 

-прикључак објекта на јавну тт мрежу, 

-структуирани кабловски систем - СКС (инсталације телефона и рачунара), 

НАПОМЕНА 

Све инсталације у објекту су изведене халоген фрее кабловима. 

ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА НА ТТ МРЕЖУ 
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Овим делом пројекта предвидјени су потребни радови за прикључење ЗАВОД-а ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ на к.п.бр. 1756/1 К.О. Краљево, на претплатничку ТФ мрежу. Ти радови обухватају 

постављање две ПВЦ цеви Φ40мм до већ постојећег прикључка, како би се омогућило 

накнадни привод ТТ кабла тип ТК ДСЛ59 20x2x0,4 ГМ. У објекту, у засебној просторији, је 

предвиђена уградња типског лименог ТТ ормара IТО-II са ознаком ИТО-0, који је опремљен са 

потребним бројем раставних реглета(Кроне) и потребним бројем спојних реглета (КРОНЕ), у 

свему према издатим ТТ условима.ИТО-0 орман повезати на темељни уземљивач објекта, 

бакарним ужетом пресека 16mm
2
. 

Кроз једну ПВЦ цев Φ40mm, која служи за ŠPS услуге предвиђено је прикључење објекта на 

KDS и накнадно постављање оптичког кабла од стране Телекома Србија као и RG6 kabla 2151 

Televes за KDS. Од уводног IТО-0 ормана па до ормана RACK0 где ће бити смештена кућна 

телефонска централа, потребно је положити инсталациони телефонски кабел ТI DSL (60) 58 

30x2x0,4 mm кроз HF црево фи 29mm. Приводну ТТ канализацију израдити у складу са 

Општим техничким условима,приложеним у пројекту. 

Повезивање приводног кабла на ТТ мрежу врши искључиво предузеће Телеком Србија 

Урађено: 

Постављена су два ормана IТО-II у приземљу објекта, као и два празна ПВЦ црева фи 

29mm до улаза у објекат.Постављена је телефонски кабал ТI DSL (60) 58 30x2x0,4 кроз HF 

црево фи 29мм од IТО-0 до RACK-0. 

ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ КАБЛОВСКОГ СИСТЕМА 

Овим пројектом предвиђено је извођење инсталације структуираног кабловског система 

(телефонски и рачунарски систем). Све телефонске и рачунарске инсталације у објекту 

предвиђене су са халоген фрее FTP и JH(St)H кабловима и опремом категорије 6а у складу са 

одговарајућим стандардима. До сваког радног места предвиђено је најмање два било 

рачунарска или телефонска прикључка са РЈ 45 конектором у зиду. 

Главна концетрација је смештена у засебној просторији G08 на спрату, где је и сервер и она се 

састоји од једног RACK0 ормара, телефонске централе и сервер рачунара . Пројектом се у 

читавом објекту кабловским системом обезбеђује пренос сигнала брзинама већим од 1000 

Mbps на фреквенцији 500MHz и већој (категорије 6а). Активна опрема рачунарског система је 

смештена у RACK0 ормару. 

Извођач је дужан да пре почетка радова уочи сва места где се очекује изражена појава 

ел.магнетне интерференције и исте избегне прилагођавајући трасе кабловског развода и 

придржавајући се дефинисаних растојања. 

У следећој табели приказана су минимална растојања између телекомуникационих и 

енергетских каблова (напона до 480В), према препорукама ИБМ-а (Instalation and planning 

guide – Chepter 5/5.5.2 Cable separation).  

 

Минимално растојање између: < 2kV 2-5kV > 5kV 

Неоклопљеног енергетског кабла или ел. опреме и 

тел-цо кабла у PVC цеви или пластичном каналу 

127 mm 

 

305 mm 

 

610 mm 

 

Неоклопљеног енергетског кабла и тел-цо кабла у 

уземљеном металном регалу или цеви 

64 mm 

 

152 mm 

 

305 mm 

 

Енергетског кабла и тел-цо кабла при чему су оба 

у раздвојеним уземљеним металним регалима 

38 mm 

 

76 mm 

 

152 mm 

 

 

Магистрални правци кабловског развода су изнад спуштеног плафона кроз PNK регале, делом 

кроз парапетни развод, а делом кроз зид. Придржавати се правила о максималној удаљености 

од 100 метара између два поједина мрежна или корисничка уређаја.Утичнице у канцеларији су 

предвиђене су у зиду. 

Урађено: Изведена је сва кабловска инсталација и то кабловима FTP cat6a који су 

монтирани у постављене ПНК регале. Међутим у току мировања радова дошло је до 

физичког оштећење тј скраћивања скоро свих каблова тако да је потребно њихово 
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настављање помоћи специјалних наставака, што је предвиђено у предмеру. Нису 

постављене РЈ45 прикључнице, RACK0 као и активна опрема. 

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА И СЕРВЕР 

Телефонска централа предвиђена овим пројектом је NETIKS Enterprise NXE-250 универзална 

Voice/Fax/Video-over-IP & Класична телефонска централа до 250 бројева која се смешта у 

RACK0 а сервер је предвиђен Del PowerEdge R530 for Intel v4 CPUs,с мештен у RACK0. 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ТВ СИГНАЛА 

Пројектована је као систем за пренос сигнала у фреквентном опсегу од 47 - 862 MHz. 

Од Главног ормана KTV0 на приземљу у се сигнал води до сваке ТВ прикључнице, преко 

разделника сигнала одговарајућег слабљења. 

Коаксијални кабал који се користи је RG6 2151 Televes халоген фрее,чије је слабљење на 800 

MHz (62канал) 0,156 db/m и који се поставља у ПНК регале кроз ПВЦ црево фи 16 халоген 

фрее. 

У орману KTV0 смештени су одговарајући разделници: 

- Televes реф.4530 (1/2),слабљења 4db 

- Televes реф.4531 (1/4),слабљења 8db 

- Televes реф.4532 (1/3),слабљења 6db 

У орман KTV0 на приземљу долази кабал од КТВ-а. РТВ прикључнице примењене у овом 

пројекту су тип Televes реф.5232 са слабљењем 0,5db. 

Финално повезивање и пуштање у рад Финално повезивање и пуштање у рад врши 

специјалиована фирма која на табеларно приказује нивое сигнала на излазу појачивача као и 

на свкој РТВ прикључници појединачно. 

Ниво сигнала на РТВ прикључници за ТВ сигнале не сме бити већи од 80 dbμV а ни мањи од 

60 dbμV а за радио сигнале од 50 до 77 dbμV. 

Урађено: 

Изведена је сва кабловска инсталација и то коаксијалним кабловима Televes реф.2151. 

Међутим у току мировања радова дошло је до физичког оштећење тј скраћивања скоро 

свих каблова тако да је потребно њихово настављање а можда и замена За наставака 

каблова коростиће се Televes спојница реф.4173 са два F конекторра реф.4171 укупног 

слабљења 0,5dB i Televes коаксијални кабал реф.2151 слабљења ____________0.15dB/m. 

Нису постављене ТВ прикључнице. 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР 

За потребе предметног објекта, предвиђа се решење са IP камерама full HD резолуције који 

својим техничким карактеристикама и могућностима задовољава све захтеве инвеститора и 

предметног објекта.Систем видео обезбеђења треба да обезбеди праћење: главног улаза, свих 

помоћних улаза,периметра објекта, коридора, и улазног хола. 

Поред праћења камера у реалном времену, пројектован систем треба да обезбеди континуално 

снимање видео материјала у full HD резолуцији у минималном трајању од 30 дана, као и 

накнадно претраживање и прегледање снимљеног материјала. Архивирање снимака вршће се 

на мрежном снимачу са одговарајућим капацитетом интерне меморије, који ће бити повезан на 

рачунарску мрежу објекта, а прегледање снимљеног материјала могуће је вршити директно на 

мрежном снимачу, неком од рачунара у локалној рачунарској мрежи или даљински преко 

интернета. Права приступа функцијама прегледања и преузимања снимљеног материјала треба 

да имају само одговорна лица задужена за обезбеђење објекта. 

Да би обезбедио све наведене функције, систем видео обезбеђења ће се састојати од: 

НВР уређаја са хард дисковима одговарајућег капацитета за архивирање снимљеног 

материјала у минималном трајању од 30 дана. NVR ће се налазити у RACK-0 орману у 

просторији G08 на  спрату објекта Видео монитор full HD резолуције, дијагонале 24” у оквиру 

видео пулта у просторији G08 на спрату Два 24-портна PоE свича одговарајућих 

карактеристика који ће се налазити у RACK-0 орману у просторији G08 на спрату објекта 

ИП камера које у зависности од примене могу бити намењене за унутрашњу или за спољашњу 

монтажу, са фиксном оптиком или варифокалном оптиком 
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NVR уређај ће бити повезан на рачунарску мрежу и на интернет чиме ће бити обезбеђено да 

овлашћено особље добије могућност надгледања објекта из локалне мреже или са удаљене 

локације преко интернета. Контролну опрему система чиниће : 

-монитор дијагонале 24” високе резолицује који ће бити смештени на пулт у просторији 

обезбеђења где је дежурно особље присутно у току радног времена и биће повезан директно на  

NVR уређај HDMI каблом -рачунар (радна станица) са монитором 24” и програмом за 

мониторинг система видео надзора) Инсталација система видео обезбеђења 

Инсталација система видео надзора биће реализована помоћу безхалогених Етхернет каблова 

FTP cat.6a. Напајање камера биће PoE и вршиће се преко мреже истим FTP кабловима. Све IP 

камере ће бити повезане на NVR преко PoE switch, смештен у рек орману у у просторији G08 

на спрату. Растојање између најудаљеније камере и NVR-а не сме прећи 90м са урачунатим 

свим вертикалним успонима и спустовима. 

Напајање централне опреме вршиће се преко посебног осигурача из најближег енергетског 

разводног ормана. Детаљна спецификација опреме је приказна у предмеру. 

Урађено: 

Изведена је сва кабловска инсталација за аналогни видео надзор то одговарајућим 

кабловима RG-59 B/U-CU-H и NHXHX 3x1.5 mm. Пошто се изводи IP видео надзор 

кабловска инсталација за аналогни надзор се демонтира. 

ПНК регали и трасе за постављање каблова су монтирани и прилагодјени 

новопостављеном отвору у плафону просторије C03 у приземљу који води према 

просторији G08 на спрату.Величина тог отвора је 220x100mm. 
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VIII -5.1- СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ТЕХНИЧКИ ОПИС 

За потребе инвеститора Завод за јавно здравље - Краљево, реализован је систем дојаве пожара 

за објекат Завод за јавно здравље Краљево (Реконструкција са доградњом помоћних објеката), 

који омогућава благовремено детектовање и обавештавање о настанку пожара. 

Пројектним решењем стабилног система за детекцију и дојаву пожара објекат се третира као 

самостална и као јединствена целина.У циљу ефикасне заштите од евентуалног пожара, у 

целом објекту је предвиђена, а и овим пројектом испројектована инсталација аутоматске 

детекције и дојаве пожара. Као најпогоднија концепција детекције пожара одабран је 

адресибилни редудантни систем који може веома прецизно обезбедити информацију о 

локацији аларма, односно пожара у најранијој фази развоја. 

Пројектна документација је у свему урађена у складу са постојећим стањем у објекту, у 

складу са техничким условима, важећим прописима и стандардима, као и захтевима 

инвеститора. 

Централни уређај за детекцију пожара  

Централни део система чини противпожарна центала (PPC) монтирана у Техничкој просторији 

(G.07) на првом спрату објекта. Централа је монтирана на зид а напајање од 220V изведено је 

из RО, каблом N2XH 3x1.5 mm2 са засебног осигурача који је обележен црвеном бојом. 

Централни уређај поред главног напајања има и резервно акумулаторско напајање потребног 

капацитета на које централа прелази аутоматски, а нестанак мрежног напајања се сигнализира 

звучно и светлосно на предњем панелу. Капацитет батерије несметано може да ради 72 сата 

плус пола сата у алармном стању. 

Противпожарма цетрала је типа „B6-X2A-C, SCHRACK SECONET, програмабилна, 

адресибилна и редудантна са 2 адресибилне петље технологије X-Лине, капацитета до 250 

адреса. 

Технологија X-Line омогућава да петља има дужину чак до 3500 метара, са до 250 адресних 

елемената по петљи. Овакав начин адресирања и преноса сигнала у многоме олакшава 

пројектвање и смањује трошкове увођења система аутоматске детекције и дојаве пожара у 

објекат који се већ налази у експлоатационом периоду. 

Централа са свим елементима специфицираним од стране испоручиоца опреме има 

документацију о усаглашености са ЕN нормама VDS стандардима. Централни уређај за дојаву 

пожара предвидети у Техничкој просторији (G.07) на првом спрату објекта. 

Принцип рада PPC  је дигитално адресибилни, што значи да реагује по адресним елементима 

функционално распоређеним по објекту. 
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Централа B6-X2A-C, 2 петље SCHRACK SECONET подржава и управљање технолошком 

системима, комуникацију преко интернета, наџор стања и сервисне радње преко TCP/IP 

протокола и др. 

Остале карактеристика централе за дојаву пожара су: 

- Кабинет је од АБС пластике у коме су смештени оперативни панел, главна плоча са 

микропроцесорском јединицом, батерије и напојни блок. У свему одговара EN 54-2, EN 54-4, 

VDS 0833 I DIN 14675стандардима. 

- Потпуно интегрисан оперативни панел са 6 линија LCD графичким дисплејом за индикацију 

и приказивање  свих системских стања (аларм, грешка, искључења...) на српском језику. 

- Могућност прегледавања последњих 10000 порука. 

- Креирање слободног текста за ближи опис адресних елемената. 

- Свака промена од стране корисника се бележи у лог меморји. 

- Системска конфигурација се може снимити на фласх меморију и касније користити у 

сервисне сврхе. 

- Могућност повезивања до 250 елемената на петљу дугу до 3.5 километра 

- Мониторисани оутпути 

- Програмибилни су сви инпути и оутпути у систему. 

- Могућност искључења појединачних детектора, аутоматски наџор стања запрљаности 

детектора, оптички и акустични сигнал на сигнал аларме и грешке са бројачем аларма. 

- Аутоматска промена времена- Прелазак мода рада Дан/Ноћ се може индивидуално 

програмирати за сваки детектор и сваки радни дан посебно. 

- Модул за приступ преко TCP/IP протокола са мобилних уређаја преко Интернета. 

- Систем функционише преко два главна начина алармирања ( сигнализације): 

- Аларм добијен активирањем аутоматских јављача пожара и 

- Аларм добијен активирањем ручних јављача пожара. 

Противпожарна централа реагује на сигнал добијен од аутоматских јављача пожара 

лоцирајући угрожена места, а затим се укључује светлосна и звучна индикација на самој 

централи. Поред тога кориснику је на располагању и писана информација на LCD екрану. 

По активирању сензора, притиском на тастер намењен за одлагање, почиње да тече време 

извиђања које у овом случају износи 5 минута, што значи да се у том времену може извршити 

извиђање и евентуално угасити пожар. Након истека предвиђеног времена оглашавају се 

сирене и остале извршне команде.Овај систем функционисања односи се и на ручне јављаче 

само без времена извиђања, тј. аларм дат ручним јављачем значи сигуран пожар и све извршне 

команде аутоматски се укључују, као и алармне сирене. 

Адресибилни аутоматски детектори пожара 

Аутоматски адресибилни јављачи пожара су типа Multiple Sensor Detector Hekatron MTD 533X, 

прилагођени X-Лине, који реагују на видљиви светли и тамни дим, тако да они откривају 

пожар већ у раној фази његовог развитка. 

Ови јављачи пожара монтирани су у објекту на плафон преко подножја типа USB 501-6 

SCHRACK Seconet. 

Адресибилни ручни јављачи пожара 

Ручни јављачи пожара су такође адресибилни типа MCP 545X-1 Red SCHRACK Seconet за 

унутрашњу монтажу, прилагођени технологији X-Лине и монтирани су на зид на висину 1.5 

метра од пода у објекту, у близини улаза/излаза из објекта, поред степеништа и дуж коридора 

за евакуацију. 

Конвенционални елементи за звучну сигнализацију 

Упозорење људства о настанку пожара вршиће се сиренама које су постављене у објекту: 

сирена 

унутрашња CS200 RT SCHRACK Seconet и сирена спољашња са бљескалицом VTB32 

SCHRACK Seconet.Позиције сирена дате су у грефичкој документацији у прилогу. 

 

Програмска подршка - мониторинг центар 
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Инсталација програмске подршке (софтвера) омогућава даљински мониторинг и управљање 

системима за аутоматску дојаву пожара. Софтвер треба да: 

- је на српском језику, 

- поседује могућност истовременог мониторинга (наџора) најмање 100 удаљених система 

путем TCP/IP комуникационог протокола, 

- је организован као сервер-клијент апликација и да омогућава истовремени приступ до 32 

клијента, 

- поседује могућност приказа података о стању удаљених, повезаних система, о стању сваког 

адресабилног или другог елемента система понаособ, тренутно, у реалном времену; 

битнеинформације треба да се приказују оператеру у "искачућим" (поп-уп) прозорима на 

екрану монитора са могћношћу приказа и краткок упутства оператеру шта треба да уради у 

датој ситуацији, 

- поседује могућност активирања и приказа "виртуелне централе" на другом, додатном 

монитору рачунара на којем је софтвер инсталиран (на монитору се приказује управљачки 

панела централе), путем које се у потпуности може управљати удаљеним системом на исти 

начин као да оператер стоји физички поред централне јединице система, 

- сви примљени подаци треба да се бележе у бази података ради каснијег приступа и обраде, 

- поседује могућност генерисања извештаја по различитим филтерима, 

- поседује најмање 2 нивоа ауторизованих приступа оператера, 

- поседује хардверски кључ за ауторизацију коришћења. 

Предвиђен је софтвер типа Integral RemoteMessage, Schrack-Seconet AG, Аустрија. Софтвер се 

инсталира на PC рачунар одговарајуће конфигурације за инсталацију програмске подршке - 

сервер,миш, тастатура, 22“ ТFТ монитор, у комплету са Microsoft Windows 7 Professional 

оперативним системом +  Microsoft SQL сервер. PC рачунарје прдевиђен на првом спрату у 

просторији G0.9. 

Адресибилни аутоматски мултисензорски детектори пожара 

Испорука и монтажа аналогно-адресабилног аутоматског мултисензорског јављача пожара 

оптичко-термичког-угљенмоноксида CMD 533X SCHRACK Seconet. Посебно погодан за 

детекцију тињајућих пожара на угљоводооницима. Детектори су предвиђени да се 

намонтирају у просторијама рачунски центар и котларница. Подешавање осетљивости у 

складу с нормом ЕN54, напредни алгоритам обраде пожарних величина за отпорност на 

ометајуће појаве и брзо препознавање стварног пожара, уграђен алармни излаз за додатну 

индикацију аларма који је потпуно програмабилан, уграђен исолатор петље - уграђен ЛЕД 

индикатор за видљивост 360° - димензије 118 x 67,5 mm, Ови јављачи пожара монтирани су у 

објекту на плафон преко подножја типа USB 501-6 SCHRACK Seconet. 

Телефонска дојава 

У случају привременог одсуства дежурног особља као и ван радног времена за обавештавање о 

појави пожарног аларма предвидети телефонску дојаву. Дојавна централа преноси 

информацију о пожару преко предајног уређаја даљинске сигнализације противпожарној 

служби. За даљинску сигнализацију аларма предвиђена је телефонска дојава P-VOX 

(телефонска дојава са говорном поруком на 6 бројева, 2 улазне зоне, трајање говорне поруке 

до 20сец).  

Кабловска инсталација  
За повезивање детектора пожара на централни урађај за сигнализацију пожара користе се 

каблови JH(St)H 2X2X0.8mm који се смештају у PNК регале и бесхалогене цеви одговарајућих 

пресека. 

Проводници за детекторске линије се морају полагати од подножја до подножја без 

прекидања. Инсталациони проводници су постављени на потребној удаљености од 

енергетских проводника и каблова у објекту. 

За извршне функције система – звучну и светлосну сигнализацију, као и за извршне функције 

– 
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спуштање лифта у приземље, предвидети инсталационе бесхалогене ватроотпорне каблове 

JH(St)H2X2X0.8mm (E90/FE180). Каблови се монтирају на зид помоћу ватроотпорних 

одстојних обујмица тип 732 GTP, OBO BETERMANN. 

Алармни план 

Без обзира на све предности које дају аутоматске микропроцесорски вођене компоненте за 

сигнализацију пожара постоји могућност појаве лажних аларма, чимте се губи поверење у 

систем за  аутоматску сигнализацију пожара. 

Овај недостатак може бити ублажен или потпуно елиминисан правилном организацијом 

аларма и интервенције у случају избијања пожара. Алармни план, односно алармна 

организација приказана је  шематски на следећој страници. 

Као што се са поменутог плана види постоје два начина пријема аларма на централном 

уређају: 

• Аларм добијен од аутоматских детектора 

• Ручни аларм (остварен активирањем са ручног детектора) 

Да би се елиминисале људске грешке постоји пут наџора који се користи за: 

• Наџор присуства 

• Надзор извиђања (истраге) 

Дневни режим 

Пут наџора се дели се у два канала. Приликом сваког аларма постоје два временска 

закашњења од којих се свако поједино може подесити на различито време. Овај пут 

употребљава се само у вези са аутоматским детекторима, док аларм дат помоћу ручног 

детектора значи сигуран пожар и у том случају закашњење није потребно. 

Прво време кашњења користи се за наџор присутности. То је начин проверавања дежурне 

особе (особа) да ли је реаговала на примљени аларм. Уколико није, по истеку времена 

кашњења, које је у овом случају 30 секунди, систем за сигнализацију пожара ће извршити све 

своје функције у складу са програмираним параметрима аларма. 

Када дежурна особа на централном уређају искључи (квитира) интерни акустички аларм, 

почиње да тече друго време кашњења, то јест “време извиђања” (истраге). Ово кашњење је 

зависно од величине објекта и износи 5 мин. Ако се у том времену дежурна екипа не врати и 

не квитира аларм на централном уређају, систем за сигнализацију пожара ће извршити све 

своје функције у складу са програмираним параметрима аларма. 

Ноћни режим  
У ноћном режиму рада уколико централа детектује пожар аутоматски иде у стање аларм. 
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IX -  6/1- МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ  

         НОВА ГРАДЊА -  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

На основу архитектонско-грађевинских подлога, пројектног задатка дефинисаног од стране 

Инвеститора, урађена је инсталација радијаторског грејања, инсталација климатизације за 

објекат Завод за јавно здравље у Краљеву 

Објекат се снабдева топлотном енергијом из постојеће котларнице. Основа система грејања 

је топла вода 80˚C/60˚C која се добија из постојеће гасне котларнице. У оквиру гасне 

котларнице се налазе и два електро котла производ ’’ТЕРМОМОНТ’’ ЕТК-КО снаге N=36kW. 

Укупна инсталисана снага електро котлова је 72кW. Новопројектовани објекат се лепи за гасну 

котларницу. Мрежа од електро котлова се води испод плафона котларнице до разделника и 

сабирника Ø150 L=1500мм са пет прикључка DN65, DN50, DN50, DN50 и DN50. Мрежа је 

изолована армафлекс изолацијом дебљине 13mm. Разделник и сабирник као и сва мрежа у 

котларници, мрежа за електро котао је изолована армафлеџ изолацијом, је изолована 

минералном вуном у Ал облози. Пројекат гасне котларнице и пројекат термотехничких 

инсталација радијаторског грејања као и пројекат унутрашњих гасних инсталација је урадило 

предузеће ЈКП ’’ТОПЛАНА’’ Краљево. Пројектна  документација је оверена од стране: 

Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Општинске 

управе Општине Краљево број 351-755/2007-5 од 24.10.2007 године. 

Министарства унутрашњих послова 06/13 бр. 217-285/06 од 01.09.2006 

Техничку контролу извршило предузеће за пројектовање ’’АРТИНГ’’ Краљево 09.01.2007. 

године.  

Као полазна основа за пројектовање радијаторског грејања је разделник и сабирник у гасној 

котларници Ø168,9 L=1500mm са три прикључка DN65, DN50 и DN40. Укупна инсталисан 

снага котла N=260кW. Котао је производ Виессман тип VITOPLEX 200. 

Топлотни прорачун је урађен према DIN-а 12831 а према коефицијентима пролаза топлоте из 

Елабората енергетске ефикасности. 

У прве две фазе у гасној котларници изведена је комплетна инсталација и инсталација је 

повезана на хоризонталну разводну мрежу која се води кроз објекат према потрошачима. 

За савлађивање отпора у цевоводима, арматури и грејним телима усвојена је постојећа 

циркулациона пумпа ,,УПС 40-120Ф,, Грунфосс која повезује разделник и сабирник са 

постојећим  гасним котлом. На грани са пумпом уграђен је трокраки мешни вентил са 

електромоторним погоном тип TV-050/40 i EPV-32V 220V производ ,,ФЕНИКС,, Ниш. 
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Преко трокраког мешног вентила се регулише температуре воде која се шаље према 

потрошачима у зависности од спољње температуре. На краткој вези се налази запорни вентил 

DN50. 

Управљање радом бојлером топле санитарне воде врши се преко налегајућег термостата 

постављеног на мрежу подешеног да искључи рад циркулационе пумпе ако температура воде 

падне испот дефинисане вредности односно да не би дошло до хлађења воде у бојлеру и преко  

термоста у бојлеру који ће искључити рад циркулационе пумпе ако дође до прегревања воде у 

бојлеру. 

Изабрани кота поседује аутоматику за вођење једног струјног круга и бојлера топле 

санитарне воде тако да ће се иста повезати на постојећу аутоматику ,,Витотроник,, која је дата 

пројектом гасне котларнице.Мрежа се води испод спуштеног плафона са падовима 

дефинисаним у графичкој документацији.Као грејна теле у канцеларијама, лабораторијама и 

помоћним просторијама предвидети ливене алуминијумске радијаторе ''Global'' VOX 600, VOX 

350 Италија.После завршене монтаже извршити хладну и топлу пробу, регулисати протоке и 

урадити све потребне записнике. 

У WC-има и блокираним просторијама предвиђени су зидни вентилатори производ S&P 

Шпанија Тип SILENT 200 снага N=13W и протока ваздуха Vv=100m
3
/h са неповратном лептир 

клапном, и временским прекидачем од 1-30минута. Вентлатори се уграђују на висини од 

2200mm од коте готовог пода у вентилациони канал и одпадни ваздух преко канал избацују на 

кров у спољну средину. На крову на крају вентилационог канала уградити кровну капу да не 

би дошло до продора атмосферских падавина у исти. ( вентилациони канал и кровна капа су 

саставни део АГ пројекта)  У вратима су уграђене преструјне решетке димензија 300x200mm. 

Типови вентилатора и димензије решетки дефинисане су графичком документацијом. Решетке 

уградити на висини од 300мм  од коте готовог пода. 

Пројекат је снабдевен потребном текстуалном, рачунском и графичком документацијом за 

несметано извођење.  

 ИЗВЕДЕНО СТАЊЕ У I и II ФАЗИ 

У првој и другој фази на објекту Завода за јавно здравље у Краљеву изведена је комплетна 

хоризонтална и вертикална разводна мрежа и мрежа доведена до котларнице. Разводна мрежа 

је од црних цеви. Мрежа није минизирана. 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ III ФАЗА 

У односу на пројектну документацију на основу које су извођењи радови у I и II фази дошло је 

до промене у омотачу објекта где је уместо пројектоване изолације од камене вуне дебљине 

d=10cm предвиђен омотач зграде d=15cm такође од камене вуне. 

У изјави пројектанта архитектонско грађевинског пројекта на објекту су уграђени прозори и 

улазна спољна врта од алуминијумске браварије. Усвојена браварија је са коефицијентом 

пролаза  топлоте k=2,6W/m2K. Алуминијумска браварија је од елоксираног алуминијумског 

лима комплет застакљеног двоструким термопан стаклом 4+12+4 mm са потребним растером 

према пројекту, потребним оковом и механизмом за затварање, као и термичким мостом. За 

прорачун добитака и губитака коришћен је специјализовани софтвер ,,HanibalSoft,,. Прорачун 

је урађен на основу података из елаборате енергетске ефикасности према стандард ЕN 12831. 

За прорачун су усвојене температуре просторија према намени а спољна пројектна 

температуре за Краљево tsp= -14,7°C. 

Променом дебљине омотача зграде са d=10cm на d=15 cm као и променом спољне 

пројектне температуре са tsp= -18°C на tsp= -14,7°C доћи ће до промене у укупном топлотном 

капацитету зграде у односу на пројекат на основу кога су изведене I и II фаза. 

Због утопљавања објекта и укупни губици су се смањили тако да сада губици за објекат 

износе Qupr=97293W за приземље и за спрат Qusp=52748W. Укупни губици за цео објекат 

након утопљавања објекта Qu=152202W. Граница пројекта је улаз мреже у котларницу и 

хоризонтална разводна мрежа која је изведена унутар објекта. 

У прилогу су дате фотографије уграђене опреме у котларници  
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Постојећа котларница није предмет пројектне документације. У котларници је уграђена сва 

опрема неопходна за функционисање објекта у I и II фази. Повезана је комплетна аутоматика 

са гасним котлом и електро котлови су повезани на разделник и сабирик. Циркулациона пумпа 

на разделнику, пети прикључак DN50, је веза електро котлова са разделником и сабирником. 

Пошто је у I и II фази уграђена сва опрема и нема могућности да се угради резервна пумпа у 

предмеру се предвиђа још једна пумпа ,,УПС 40-120Ф,, која ће се чувати у магацину 

(магацинска пумпа). 

За трећу фазу предвиђа се прикључак ДН25 (запорни вентил, хватач нечистоћа, ручни 

регулациони вентил ДН25) на разделнику и сабирнику са циркулационом помпом ,, UPS 40-

120F,, за снабдевање потребним топлотним конзумом BTS воде. Управљање бојлером топле 

санитарне воде врши се преко налегајућег термостата постављеног на мрежу подешеног да 

искључи рад циркулационе пумпе ако температура воде падне испот дефинисане вредности 

односно да не би дошло до хлађења воде у бојлеру и преко термоста у бојлеру који ће 

искључити рад циркулационе пумпе ако дође до прегревања воде у бојлеру.  

Изабрани кота поседује аутоматику за вођење једног струјног круга и бојлера топле 

санитарне воде тако да ће се иста повезати на постојећу аутоматику ,,Витотроник,, која је дата 

пројектом гасне котларнице. 

Укупан инсталирани капацитет за радијаторско грејање износи Q=165686W. Капацитет по 

гранама: 

- грана I Q=59264W 

- грана II Q=48910W 

- грана III Q=57512W 

Потребан топлотни конзум за BTSV ,,STYLEBOILER,,Тип ,,SWW 1000,, 

- BTSV Q=20000W 

Укупан инсталисани капацитет за радијаторско грејање и за BTSV износи Qu=185686Њ. 

Мрежа је пројектована и изведена у I и II фази према протоцима неопходним за снабдевање 

потребним топлотним конзумом грејних тела према потребном капацитету за сваку просторију 

понаособ. 

Избор грејних тела је извршен према стварним потребним капацитетима добијени прорачуном 

након утопљавања објекта стим да је у односу на предходни пројекат избор грејних тела 

изабран  за температурни режим 80/60°C. (предходим пројектом избор је извршен за 

температурни режим  90/70°C) Као грејна теле у канцеларијама, лабораторијама и помоћним 

просторијама предвидети ливене 

алуминијумске радијаторе ''Global'' VOX 600, VOX 350 Италија. Прорачуном је урађена и 

предрегулација термостатских регулационих вентила спецјализованим софтвером 

испоручиоца опреме а комплетан извештај је дат у делу нумеричка документација. 

После завршене монтаже грејних тела на мрежу (III фаза) извршити хладну и топлу пробу, 
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урегулисавање комплетне инсталације и пуштање у погон и урадити све потребне записнике. 

Урадити елаборате – извештај о извршеним мерењима и регулацији протока по гранама 

прикључка. Мерење  мора извршити акредитована лабораторија као и достављање извештаја у 

три примека.У WC-има и блокираним просторијама предвиђени су зидни вентилатори 

производ С&П Шпанија Тип СИЛЕНТ 100 снага N=13W и протока ваздуха Vv=100m3/h са 

неповратном лептир клапном, и  временским прекидачем од 1-30минута. Вентлатори се 

уграђују на висини од 2200mm од коте  готовог пода у вентилациони канал и одпадни ваздух 

преко канал избацују на кров у спољну  средину. На крову на крају вентилационог канала 

уградити кровну капу да не би дошло до продора  атмосферских падавина у исти. 

(вентилациони канал и кровна капа су саставни део АГ пројекта)  У вратима су уграђене 

преструјне решетке димензија 300x200mm. Типови вентилатора и  димензије решетки 

дефинисане су графичком документацијом. Решетке уградити на висини од 300mm од коте 

готовог пода.Пројекат је снабдевен потребном текстуалном, рачунском и графичком 

документацијом за 

несметано извођење. 
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   X - 6/2  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ -  Нова градња 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

У складу са пројектним задатком и архитектонско – грађевинским пројектом урађен је Главни 

пројекат машинских инсталација објекта (инсталација климатизације). 

Објекат се састоји из приземља и спрата. Просторије које се климатизују немају посебне 

технолошке захтеве. 

Систем је снабдевен одговарајућим бројем унутрашњих и спољном јединицом. 

Климатизација је подељена у два главна система, систем 1 који покрива приземље и систем 2 

који покрива спрат објекта. 

За климатизацију објекта предвиђене су зидне јединице постављене непосредно испод 

плафона просторија као и касетне јединице смештене у спуштеном плафону просторија. 

Предвиђена је уградња 48+32 унутрашње клима јединице произвођача Toshiba тип: ММК-АP и 

MMM-AP одговарајуће снаге, а како је приказано у графичкој документацији. 

При прорачуну добитака топлоте подаци за прорачун су узети из достављеног Елабората 

енергетске ефикасности суда, а при избору опреме је вођено рачуна о накнадној изолацији 

објекта и једновремености коришћења. 

Хоризонтална цевна мрежа за развод течне и гасне фазе фреона, води се у међуспратној 

конструкцији и спуштеном плафону у изолацији. Цевна мрежа за одвод кондензата води се пвц  

цевима, шлицовањем у зидове и заједнички водови се воде у сливнике где се уграђују и 

сифони. Цевна мрежа за развод фреона изведена је од бакарних, а кондензна мрежа од ПВЦ 

цеви. Као спољашње јединице предвиђене су јединице произвођача Toshiba тип: SММSе  

система. Спољна јединица смештена је на терену у зеленој површини, а све према техничкој 

докумантацији.Спољашње јединице се постављају на бетонско постоље и заштићују се 

заштитином оградом са алуминијумском испуном од алуминијумских жалузина за лакше 

преструјавање ваздуха. Детаљ дат у графичкој документацији. 

Одвод кондензата од система врши се природним падом (0,5%), обзиром да унутрашње 

јединице не поседују пумпе.Цевна мрежа је димензионисана према расхладном капацитету, 

односно потребном протоку. Прорачун цевне мреже и климатизера је извршен према 

софтверском пакету произвођача Тосхиба, тако да при евентуалној замени произвођача опреме 

потребно је поново урадити прорачун избора уређаја и цевне мреже према препорукама новог 

произвођача. 

Спољне јединице су смештене на уздигнути нивелисани бетонски темељ, облика и димензија 

према опреми. Сви унутрашњи климатизери снабдевени су даљинским управљачима. 

Централни управљачки систем, Smart Manager са њеб интерфејсом тип: BMS-SM1280ETLE 

предвиђен је за даљинско управљање, наџор, индикацију грешке и анализу података. Овај 
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централни управљачки уређај се смешта у портирницу, а компијутер за праћење комплетног 

система са одговарајућим софтвером се налази у техничкој просторији објекта и повезује у 

свему према електро пројекту. Цео систем је пројектован према важећим стандардима, 

нормативима и препорукама за ову врсту инсталације уз поштовање свих предвиђених мера 

противпожарне заштите.Све што није речено овим техничким описом урадити према важећим 

техничким прописима, стандардима и препорукама за ову врсту инсталација. 

Пројекат је снабдевен потребном текстуалном, рачунском и графичком документацијом за 

несметано извођење. 

 

 
XI- 6/3- ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТ 
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Р.бр. Податак Опис или вредност 

1. Ознака лифта L1 

2. Врста лифта: Путнички 

3. Број (количина) јединица, ком.: 1 комад 

4. Носивост: 1000 кг 

5. Капацитет : 13 особа 

6. Врста погона: Електрични 

7. Номинална брзина кретања:  1,0 м/с 

8. Број станица: 2 

9. Број прилаза: 2(са исте стране) 

10. Назив станица: 0, 1 

11. Главна станица: «±0» 

12. Висина дизања: 3,50 м 

13. Висина врха возног окна: мин. 3600 mm 

14 Дубина јаме возног окна: мин.  1200 mm 

15. Радна средина: Унутрашња, нормална, сува 

16 Врста команде: Микропроцесорска: ”СИМПЛЕX”, јединачна 

17. Управљање: 

 

Радно: 

 

Преко управљачких кутија постављених у 

штоку врата лифта и преко управљачких 

панела у кабини лифта. 

Ревизионо: 

 

Преко управљачких кутија са ормара за 

управљање и са крова кабине и из јаме возног 

окна У случају нестанка електричне енергије 

аутоматско довођење кабине у најближу 

станицу (преко сопственог батеријског 

напајања) и отварање врата. 

У случају дојаве пожара: 

 

У случају дојаве пожара кабина лифта одлази у 

главну станицу и отварају се врата након чега 

се лифт искључује из рада. 

18. Сигнализација: 

 

У кабини - оптички индикатор положаја 

кабине, смера даље вожње, звучни и оптички 

индикатор преоптерећења кабине, звучна 

потврда пристајања кабине у станицу, 

интерфон. На свим станицама – светлосна и 

звучна потврда пријема позива, звучна потврда 

пристајања кабине у станицу, оптички 

индикатор положаја кабине и смера даље 

вожње. 

19. Возно окно: Армирано - бетонска конструкција 

20. Димензије возног окна(mm) 1650 x 2720 

21. Машинска просторија: 

 

Не постоји, командни електро-орман поред 

врата возног окна на нивоу највише станице“1” 

22. Положај погонске машине: У врху возног окна 

23. Кабина лифта:  

Зидови кабине: 

 

изведени од челичног рама и панела од 

брушеног inox  лима 

Плафон: спуштен, обрада брушени inox 

Осветљење: 

 

индиректно, у спуштеном плафону са ЛЕД или 

екоефикасним флуоресцентним светиљкама  
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Под: Винилна простирка 

Регистар кутија: 

 

у вертикалном чланку од брушеног иноџ-а, 

вертикално постављени тастери (позив, аларм, 

отварање-затварање врата) са рељефним 

ознакама, нужно светло, кључна кутија за 

укључивање/искључивање вентилатора, систем 

за хаваријску говорну везу  

Остала опрема: 

 

рукохват кружног попречног пресека од 

брушеног нерђајућег челика на задњем зиду 

кабине, огледало на задњем зиду кабине у 

горњој половини, хаваријска говорна веза 

(портирница - командни орман - кабина), 

вентилатор. 

24. Димензије кабине лифта (мм): 1100 x 2100 

25. Висина кабине лифта (mm): 2180 

26. Врата кабине, врста: 

 

Аутоматска телескопска, двопанелна, изведена 

од панела од брушеног иноџ лима, са фото 

завесом 

27. Димензије отвора врата (mm): 900 x 2000 

28. Врата возног окна, врста: 

 

Аутоматска телескопска, двопанелна, изведена 

од панела од брушеног иноџ лима  

29. Димензије отвора врата (mm): 900 x 2000 

30. Хватачки уређај на раму 

кабине: 

 

Хватачки уређај за поступно кочење са 

двосмерним дејством. 

31. Хватачки уређај на раму 

контратега: 

Без хватачког уређаја на раму противтега 

32. Вођице кабине: Т89x62x16 

33. Дужина вођица кабине: 7,66 m 

34. Вођице противтега: Т50x50x5 

35. Дужина вођица контратега: 7,7 m 

36. Погонска машина: Безредукторска са фреквентном регулацијом 

37. Радни напон и фреквенција: 3x400V/50Hz 

38. Преносни однос вешања: iv=2:1 

39. Пречник погонске ужетњаче: 240 mm 

40. Број и пречник ужади: 8 x Ø6,5 mm 

41. Електро-мотор: Трофазни електромотор са фреквентним 

управљањем 

42. Снага мотора (кW):  6,7 

43. Номинална струја (А): 18,5 А 
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XII -6.4- ПОДСТАНИЦА СПЕЦИЈАЛНИХ ГАСОВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО из безбедоносних разлога и лакшег манипулисања 

боцама предвиђа изградњу подстанице специјалних гасова и израду разводног цевовода од 

подстанице до потрошних места у лабораторијама. 

Предвиђено је снабдевање лабораторије гасовима следеће чистоће: 

- водоник, чистоће 5.0 (99,999%) 

- ацетилен, чистоће 2.6 (99,6%) ААС 

- азот, чистоће 5.0 (99,999%) 

- аргон, чистоће 5.0 (99,999%) 

- азотсубоксид, чистоће 2.5 (99,5%) 

- кисеоник, чистоће 5.0 (99,999%) 

- синтетички ваздух, 5.0 (99,999%) 
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Поред тога, у подстаници је предвиђен и простор за смештај опреме за још два инертна гаса. 

Локација објекта за смештај подстаница предвиђена је у кругу ЗЗЈЗ Краљево, у оквиру 

објекта Завода за јавно здравље у Краљеву, на К.П.1756/1 К.О. Краљево. 

Одређено место налази се у ниши предвиђеног објекта Завода, са јужне стране објекта, 

непосредно уз зид са просторија лабораторија. На делу фасаде не сме бити прозора иза ни 

изнад подстанице.Подстаница је подељена на два дела, у првом делу се налазе боце са 

запаљивим гасовма водоник и ацетилен, а у другом делу подстанице се смештају боце са 

осталим гасовима. Ова два простора су међусобно одвојена зидом ватроотпорности мин. 2 х 

(зид од пуне опеке обострано малтерисан). 

Простор на који се поставља подстаница мора бити без наџемних и поџемних инсталација. 

Зидови објекта на који се наслања подстаница морају бити израђени од негоривог материјала 

ватроотпорности најмање 2 х. 

Околни простор трегба да буде организован тако да унутар сигурносног растојања од 

подстанице не сме бити запаљивог материјала, прилаз отвореним пламеном, паркирање возила 

и сличних објекат који могу угрозити садржај подстанице. 

Сигурносно растојање око отворених делова подстанице техничких гасова је појас ширине 3 m 

мерено од ивица објекта. У простору унутар сигурносног растојања забрањено је складиштење 

запаљивих и агресивних материја, пушење и прилаз отвореним пламеном, паркирање возила. 

Прозори изнад објекта подстанице се морају затворити (услов да изнад подстанице на 3 м не 

сме бити отвора у зидовима).Подстаница је затвореног типа са алуминијумским вратима са 

предње стране, а са три стране је ограђена зидовима објекта Завода. За вентилацију су 

предвиђене вентилационих жалузина (алуминујум) у отворима са предње стране. 

Број пројекта 6-020535/ПЗИ 

Лист број: 10 

Мессер Техногас АД 

Грађевинска конструкција је изграђена од негоривог материјала. Зидови објекта и морају 

испуњавати горе наведене услове. Преградни зид мора бити изграђен од пуне опеке 12 cm, 

обострано малтерисан, ватроотпорности најмање 2 х. Кров се изграђује од негоривог 

материјала (алуминијумски сендвич панел са минералном вуном, ватроотпорности 90 мин), 

лаке грађевинске конструкције, са благим падом ка зиду објекта, како би се омогућио одвод 

гасова лакших од ваздуха. Под је изграђен од армираног бетона, а у делу са запаљивим 

гасовима мора бити обложен алуминијумским плочицама у цементној кошуљици како би се 

обезбедио антистатик под, отпорност на хабање и спречавање варничења. Под је издигнут од 

околног терене 10 cm.  Спојеви кровног покривача и зидова морају бити добро заптивени. 

Са предње стране према путу постављена су врата за уношење и изношење боца. Врата се 

отварају у поље и морају се закључавати. Материјал врата и свих додирних површина морају 

бити израђене од материјала који не варничи – најбоље од алуминијума. 

Возила добављача гасова долазиће интерним путем који ће бити повезан са улазном капијом 

комплекса.Истовар ће се вршити на платоу испред подстанице који такође мора бити од 

бетона, а боце ће се у просторије подстаница уности помоћу ручних колица. 

На локацији складишта не сме бити наџемних и поџемних инсталација, а изнад објекта не сме 

бити наџемних електричних водова. Околни простор је слободан а сви суседни објекти су на 

безбедним растојањима за објекте овог типа (минимално 3 m). 

Грађевински објекат подстанице је димензија 4,80 x 0,95 m. Подлога локације је бетонска. 

Грађевинска конструкција, опрема и цевоводи су израђени од негоривих материјала.Боце се у 

простор подстаница уносе ручно, помоћу специјалних колица. Испред подстанице предвидети 

бетонску стазу за довожење боца колицима. Све металне масе у подстаницама и разводној 

мрежи морају бити прописно уземљене. 
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XIII – 9- ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА ТЕРЕНА 

ТЕХНИЧКИ ОПИС  

уз објекат Завода за јавно здравље “Краљево” 

У складу са захтевом Инвеститора, снимком постојећег стања и важећом 

законском регулативом, правилницима, стандардима и техничким нормативима, 

урађен је Пројекат за извођење партерног уређења терена уз објекат Завода за јавно 

здравље “Краљево” на кат.парцели број 1756/1 КО Краљево. 

ЛОКАЦИЈА И ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Предметна локација је обухваћена Планом генералне регулације Ратарско 

имање-Грдица бр.011-52 2013-ИИИ од 05. јула 2013. год. 

На предметној локацији површине 7391м2 постоји више објеката и то: објекат 

бр. 3 – „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 33м2, објекат бр. 4 

– „трафо станица“, приземне спратности, површине у основи 21м2, објекат бр. 5 – 

„зграда здравства“, спратности Пр+1С, површине у основи 1609м2, објекат бр. 6 – 

„помоћна зграда“, спратности Пр+Пк, површине у основи 113м2, БРГП 206м2, објекат 

бр. 7 – „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 39м2, објекат бр. 8 

– „помоћна зграда“, приземне спратности, површине у основи 100м2. Правни статус 
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објекта бр. 3 је да има одобрење за употребу, објекта бр. 4 да је изграђен без 

одобрења за градњу, објекта бр. 5 да има одобрење за градњу, док су објекти бр. 6, 7 и 

8 уписани по закону о озгакоњењу објеката. 

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 

Партерно решење саобраћајница и свих потребних пешачких платоа испројектовано је на 

основу пројектног задатка, консултација са представницима инвеститора, као и ограничења 

постојећих платоа и саобраћајница око и у оквиру комплекса.При пројектовању нивелације и 

падова на платоима и саобраћајницама комплекса, водило се рачуна о уклапању у већ 

постојеће саобраћајнице које окружују предметну локацију, као и о правилном одвођењу 

атмосферске воде са истих. Тежња је била да се квалитетније реше прилази објекту, као и 

квалитетна комуникација возила и посетиоца објекта.У склопу пројектовања спољног уређења 

предвидђено је рушење постојећихасфалтних саобраћајница, као и реконструкција постојећих 

тротоара и ивичњака, реконструкција постојеће ограде око парцеле, а све поменуто је 

приказано на цртежима који прате пројектну документацију. Након консултација са 

инвеститором, изношењу његових потреба и жеља,донета је одлука о потребном броју паркинг 

места као и о потребним правцима кретања возила и пешака, а водећи рачуна да се у датим 

предлозима испоштују сви стандарди и правила у пројектовању за овакву врсту објекта и 

његовог спољног уређења. Концептуално простор је осмишљен да у основи буде јасно 

дефинисана кретња посетилаца завода, као и јасно дефинисана кретња људи који су 

запошљени у заводу. Јасно је дефинисана, чак и физичка одвојеност оградом, простора који 

користе посетиоци и простора који користе запошљени. Пројектован је паркинг за посетиоце, 

са укупно 27 места, а од тога 3 паркинг места за особе са инвалидитетом. За запослене је 

предвиђено 27 паркинг места. 

На самој парцели у виду обогаћивања и целокупног уређења простора предвиђа се садња више 

врста новог листопадног дрвећа, а стара стабла се уклањају 

САЖЕТ ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА 

У склопу пројекта предвиђена је израда пројекта електроенергетских инсталација и то пројекат 

напојног кабла и пројекат спољне расвете. Такође је предвиђена израда Пројекта спољашњих 

инсталација водоводне, фекалне и атмосферске канализационе мреже. 

Пројектом спољашње расвете предвиђена је израда функционалног осветљења око објекта 

Завода за јавно здравље “Краљево”. Пројектом је обухваћен спољашњи развод водоводне 

мреже од шахте прикључка до шахте водомера, као и спољашњи развод хидрантске мреже са 

положајем хидраната за објекат Завода за јавно здравље “Краљево”. Хидрантска 

мрежа је усклађена са већ пројектованим разводом којим се снабдева унутрашња хидрантска 

мрежа предвиђена Главним пројектом инсталација водовода и канализације Објекта Завода за 

јавно здравље “Краљево”. Пројектом је обухваћен спољашњи развод фекалне канализационе 

мреже од  шахте прикључка, предвиђене техничким условима, до ревизионих шахти фекалне  

канализационе мреже, која је одређена Главним пројектом инсталација водовода и  

канализације Завода за јавно здравље “Краљево”. Пројектом је дефинисан начин одвођења 

атмосферских вода са целокупног простора. 
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У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 

14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о 

начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 

92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, 

складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за 

заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају 

да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим 

стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део 

радова за које је лиценца неопходна. 

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о 

управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт 

отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за 

управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине 

отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У 

супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне 

позиције радова. 

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у 

техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и 

међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на: 

1) Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐ исправка, 

64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–

одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.); 

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

36/09); 

3) Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

4) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - 

др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018); 

5) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15); 

6) Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

7) Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 

8) Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10); 

9) Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09); 

10) Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14); 

11) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15). 

12) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 

91/15, и 113/17). 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

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

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

 

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

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

Закона). 

 

Доказ: 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

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

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

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

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

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

 

Доказ: 

Правно лице 

 

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

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

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

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

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

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

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

рођења или према месту пребивалишта). 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 52 од 237 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

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

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

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

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

(1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

(2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

 Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 

према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан 

да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 

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

дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 

Напомена: „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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Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном 

друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера 

заштите од пожара и за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке 

заштите“. 
 

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

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

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

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

  

Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

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

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

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

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

располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  
 

1) Финансијски капацитет: 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од 220.000.000,00   динара;  

(2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

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

 

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

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

успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 

(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс 

успеха за 2018. годину.  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

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

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

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

објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

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

по систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 

чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

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

 

2) Пословни капацитет: 

Услов:   

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 220.000.000,00  динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

Доказ:  

Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, 

који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

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

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  

листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 

Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

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

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

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

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по 

потреби) по тим уговорима. 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

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

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 

грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион носивости преко 5 тона    2 

Лако доставно возило   2 

Грађевинска цеваста скела  2000 m
2
 

Аутодизалица са корпом    1 
 

 

Доказ: 
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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 . 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

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

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

(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

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

Поглављу XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране 

одговорног лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 50  извршилаца,  

- најмање 1  дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани електро инжењера 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 инжењера машинства који поседује важећу лиценцу 

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

извођача радова у предметној јавној набавци  

- најмање 1 дипломирани инжењера машинства који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 434 који ће решењем бити именован за одговорног 

извођача радова у предметној јавној набавци  

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

 

 

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

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

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 

или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о 

раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   

г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом.  

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код 

понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 
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фотокопију потребне  лиценце-уверења. 

Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, 

доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

 

 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

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

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

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

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

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

 

Доказ: 

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

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

 

6) Сертификати 

Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 

менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, 

безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, 

ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 

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

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

2. Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, 

који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

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

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

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

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

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  Закона, понуђач 
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 

набавке. 

 

7) Понуда у електронској форми 

 Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на 

CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, 

папирна верзија понуде сматра ће се важећом.  

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом.  

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

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

је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

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

морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

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

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

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

испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа 

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

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

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

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

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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

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

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

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

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

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

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у 

електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном 

облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која 

није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.  

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

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

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

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

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

или подноси понуду са подизвођачем. 

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

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

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

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Град Краљево ,Трг Јована Сарића бр.1. 36000 

Краљево  , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова   на објекту Завода за јавно здравље – 

трећа фаза    , ЈН бр. 404-98/19-VII, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је 

примљена од стране наручиоца до  20.12.2019.   године, до    11.00  ( једаанаест)  часова. 

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

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

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

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

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

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

неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

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

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се 

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

документацијом, 

10) образац Изјаве о кључном техничком особљу, 

11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

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

документацију, 
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13) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење 

посла, 

14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року, 

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

авансног плаћања.  

16) комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD 

или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима), 

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

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

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

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

потписивати графитном оловком. 

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

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

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

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

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 

и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе 

понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

2. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

4. 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: Град Краљево,Трг 

Јована Сарића бр.1. 36 000 Краљево , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  Завод за јавно здравље–трећа фаза  – ЈН бр. 404-98/19-VII  

- НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку Завод за јавно здравље – трећа фаза  – ЈН бр. 404-98/19-VII   

- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку Завод за јавно здравље – трећа фаза  – ЈН бр. 404-98/19-VII  

- НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Завод за јавно здравље – трећа фаза   – ЈН бр. 

404-98/19-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.   

5. 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. 

6. 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. 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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2. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

3. понуђачу који ће издати рачун,  

4. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 

који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

8. 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: 

I. 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, 

II. 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних 

и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. 

Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји 

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

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

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

стручног надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова. 

 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове на објекту Завода за јавно здравље – трећа фаза  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  180   ( стоосамдесет ) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. 

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, 

уколико другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се   без фаза извођења. 

Место извођења радова -  кат. парцеле бр. 1756/1 КО   Краљево , Завода за јавно здравље 

Краљево из Краљева, ул. Слободана Пенезића бр. 16 .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. 

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

понуду. 
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9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

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

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

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

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

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења 

у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за 

цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

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

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

осигурања.  

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

Поглављу XVIII. Конкурсне документације. 

9. 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. 

10.  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. 

11. 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 

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

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

понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду 

да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема 

могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да 

износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1. Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

2. Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

3. Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4. Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат 

у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима 

са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

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

издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег 

карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 

дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од 

уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити 

ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на 

политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као 

гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду 

за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, 

а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења 

наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 

обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

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

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера 

за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 

не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може 

бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити 

ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на 

политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као 

гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду 

за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, 

а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења 

наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 

обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

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

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% 

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

рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком 

трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је 

да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, 

имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко 

пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у 
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иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде 

изражен у динарима.  

 

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

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

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

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са 

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

Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног 

аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има 

нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да 

Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема 

могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да 

износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

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

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 

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

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

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

ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у 

корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

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

је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у 

виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те 

нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно 

је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

 

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

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

 

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

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

 

 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје 

у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок 

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

уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 

понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи 

у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе 

за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског 

обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 

обезбеђења буде изражен у динарима.  
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 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 

финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

12. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 20.12.2019. године, у 12.00 часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Трг Јована Сарића бр 1.36000 Краљево , просторијa:  сала 3 , спрат  1 . 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 

на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 

13. 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. 

14. 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.  

15. 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 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.  404-98/19-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.  

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 

Закона. 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

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

подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

неприхватљиву. 

17. 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. 

18. 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. 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;  
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8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани 

документ на CD, DVD или USB). 

 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 

материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 

саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 32) Закона.  

 Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је 

део уговора о извођењу радова.  

 Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 

произвођачима материјала и опреме.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је 

дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак 

производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на 

сагласност стручном надзору и Наручиоцу.  

 Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и 

произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора 

и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно 

понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

 

 

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2. учинио повреду конкуренције;  

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

4. одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

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

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 
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22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

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

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

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

подносилац захтева). 

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

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

22-26,  11000  Београд.  

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

javne_nabavke@kraljevo.org  , 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 оспорати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

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

захтева за заштиту права. 

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  

даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-

30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије. 

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

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

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

вредност већа од 120.000.000 динара. 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
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Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 

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

чл. 160 до 167.Закона. 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

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

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА 

ИЗГРАДЊИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – ТРЕЋА ФАЗА  

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци  на изградњи објекта Завода 

за јавно здравље – трећа фаза , без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова 

који су предмет уговора. 

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

(1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

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

(2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

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

документацијом; 

(4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

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

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном 

тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и 

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

чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77). 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 

или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (на изградњи објекта 

Завода за јавно здравље – трећа фаза .), ЈН број  404-98/19-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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који 

подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [ Изградња објекта Завода за јавно здравље – трећа фаза] 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања авансног 

предрачуна и оверених 

привремених ситуација и 

окончане ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

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

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује 

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

потпишу сви понуђачи из групе понуђача  

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

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

 
 

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

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

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

поступку јавне набавке. на изградњи објекта Завода за јавно здравље – трећа фаза набавке, 

бр [404-98/19-VII], поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

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

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

трајати до две године.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, 

__________________________________,         

  назив понуђача 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 

 назив понуђача  

на изградњи објекта Завода за јавно здравље – трећа фаза  бр. 404-98/19-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:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

 ОБЈЕКТУ  ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – ТРЕЋА ФАЗА 

 

 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

  Град Краљево ,   са седиштем у  Трг Јована Сарића бр.1. , 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. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана     20.11.2019.  године, објавио 

Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну 

набавку извођења грађевинских радова    на објекту  Завода за јавно здравље – трећа фаза   ,ЈН. 

Бр.  404-98/19-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, захтевима 

конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

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

обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 

2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила 

Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и 

допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 

образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-

562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и 

унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 

2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења 

објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и 

спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године 

(у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем 

тексту: Канцеларија)  

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора 

бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је  радова на објекту  Завода за јавно здравље – трећа фаза. 

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

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

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

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

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

__________________________ динара са ПДВ-ом  

(словима: ___________________________________________________________________),  

од чега је ПДВ  ____________________________ динара,  

што без ПДВ-а износи  ____________________________ динара 

(словима___________________________________________________________________), 

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

од ___________2019. године. 
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

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

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

радова. 

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

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

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

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

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

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

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

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

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

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

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

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема 

авансног предрачуна, уз достављање следеће документације: 

- предрачуна у износу аванса; 

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

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

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

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

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

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

уговорене вредности.  

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

Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

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

радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

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

без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која 

се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико 

дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су 

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

су: 

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
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- мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 

у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије 

одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6. 

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

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

изводи радове. 

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

рокова, сматрају се нарочито: 

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

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

II. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациjом; 

IV. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

V. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора. 

 

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

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

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

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

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

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

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

истека коначног рока за завршетак радова. 

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

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

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

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

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

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

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

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

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

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

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
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Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

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

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

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

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

радова, као и:  

1.  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног 

Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 

кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних 

радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност 

Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација 

истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује 

доказима.   

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

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

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на 

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

евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати 

непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво 

сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

3. да на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког 

особља за све врсте радова који се на објекту изводе. Техничко особље мора имати 

одговарајуће решење о именовању за предметни објекат. Уколико у току извођења 

радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 

извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач радова о томе обавештава 

Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити 

квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује 

одговарајућим доказима (фотокопије личних лиценци); 

4. да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави 

стручном надзору динамични план извођења радова;  

5. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу 

у складу са важећим прописима;  

6. да се строго придржава мера заштите на раду;  

7. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је 

завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; 

8. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење 

за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, 

техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, 

инсталацију и опреме; 

9. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 

испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 

радова; 

10. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова 

ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, 

прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног 

трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова; 

11. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 

Републике Србије; 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 82 од 237 

12. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању 

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију 

на основу које се објекат гради; 

13. да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

14. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца; 

15. у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према 

понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима 

материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим 

образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за 

замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и 

наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене 

моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и 

наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама 

претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

16. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

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

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

19. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова 

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 

ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 

замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 

убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

20. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 

извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не 

испуњава предвиђену динамику; 

21. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова 

уколико се утврде неправилности и недостаци; 

22. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 

да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 

у року од 5 дана; 

23. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 

материјала, инсталација и опреме; 

24. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област. 
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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 грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности 

изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног 

рока.  

Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 

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

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 
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Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 

извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

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

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

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

уређује планирање и изградња.  

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

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 

уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 

да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 

без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 

изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 

18/77 - у даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од 

дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не 

прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 

карактеристике објекта као целине. 
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Хитни непредвиђени радови 

Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 

природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. 

Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе). 

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 

сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 

сагласност.   

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

хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог 

члана, који су морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 

уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити 

Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 

трошкове. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 17. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 

објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 

радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 

упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 

објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 

основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 

односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за 

уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и 

опреме за радове према уговору. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 
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разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 18. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

Раскид Уговора 

Члан 19. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као 

и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 

из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 

омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 

подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. 

став 1. тачка 4. Закона. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 

стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа. 
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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. овог уговора. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  

 

Члан 21. 

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, 

поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су 

настали због извођења тих радова.  

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених 

радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 

цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова. 

Сходна примена других прописа 

Члан 22. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 

односи. 

Саставни део уговора 

Члан 23. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- техничка документација 

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 

- образац о произвођачима материјала и опреме 

- динамика извођења радова 

Решавање спорова 

Члан 24. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву  
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Број примерака уговора 

Члан 25. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну 

и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

Ступање на снагу 

Члан 26. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Извођача радова.  

      

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА  ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

   

       др Предраг Терзић,           

      дипл.политиколог  

 

 

 

  

 

 

САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 

 

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

 

 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без ПДВ-

а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

I НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА ЗА ЈАВО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО –III ФАЗА - АГ ДЕО   
1.0 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ      

1.1 Бетонирање армирано бетонских косих плоча 

(спољашњег степеништа и  рампе d = 15 cm), 

темељних зидова рампи и степеништа, као и 

тракастих темеља за темељне зидове и темеља за 

први степеник, бетоном МB 30 у глаткој оплати са 

истовременим бетонирањем  степеника у оплати. 

У цену урачунати уградњу челичног L профила за 

ојачање ивица рампе (укупно 10 m), адеквато 

бојење заштитном и завршном бојом за метал, као 

и обраду горње површне теретне рампе бојом за 

бетон. Такође у цену урачунати и сав потребан 

материјал и опрему за правилну уградњу и 

неговање бетона. Потребна арматура се посебно 

обрачунава. Овом позицијом су обухваћени и 

припремни радови за израду степеништа и рампе, 

односно обухваћен је: ископ за тракасте темеље за 

темељне зидове рампе, као и тракасти темељ 

испод првог степеника; насипање и збијање 

шљунка d=10cm) испод тракастих темеља, као и 

разастирање земље и шљунка из ископа који су 

предмет позиција у партерном уређењу.Ови 

припремни радови се не наплаћују посебно. 

Обрачун по m
3
 

m
3
 

 

6.20 

 
  

  

1.2 Набавка, сечење, савијање и постављање арматуре kg 50.00     
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RА 400/500, све према статичком прорачуну и 

детаљима арматуре. Обрачун по kg. 

1.3 Набавка, сечење, савијање и постављање арматуре 

МАГ 500/560, све према статичком прорачуну и 

детаљима арматуре. Обрачун по kg. 

kg 25.00   
  

  БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ И 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ – УКУПНО: 
  

2.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

2.1 Израда цементне кошуљице или слоја за пад на 

проходној тераси дебљине d= 5-8 cm, размере 

1:3, армиране фибрин влакнима. Завршни слој 

фино испердашити. 

Обрачун по m². 
 

m² 6.00   

  

2.2 Местимична поправка постојеће цементне 

кошуљице или слоја за пад на проходним 

терасам грађевинским лепком и утиснутом 

мрежицом са влакнима од стаклених воала са 

претходном припремом површине и чишћењем 

од маховине. Обрачун по  m².  
 

m² 20,00   

  

2.3 Пажљино сечење и рушење дела парапета             

d=25 cm од гитер блокова  на подесту испред 

лифта на спрату, као и сечење отвора за прозор 

и вентилациону решетку на котларници, као и 

на просторијама Е.08 и Е.09. Шут прикупити и 

одвести на депонију. 

Обрачун по  m
3
.  

 

m
3
 0,70   

  

2.4 Набавка материјала и израда подлоге за лимене 

солбанке са окапницом преко фасадних слојева 

грађевинским лепком са утиснутом мрежицом 

од стаклених влакана. 

Обрачун по m². 
 

m
2
 42,50   

  

2.5 Зазиђивање фасадних отвора на котларници 

гитер блоковима d=25 cm, у продужном малтеру 

Р 1:3:9. Зидање извести квалитетно са равним 

површинама у свему према важећим прописима 

m
3
 0,60   
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за ову врсту радова.Обрачун по m
3
. 

 

2.6 Малтерисање зазиданих отвора у котларници 

продужним малтером Р 1:3:9. Малтерисање 

извести квалитетно са равним површинама у 

свему према важећим прописима за ову врсту 

радова. Обрачун по  m
2
. 

 

m
2
 

4,00 

 
  

  

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:    

3.0 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:       

3.1 Израда термоизолације фасадних зидова од 

камене вуне d=15cm, са коефицијентом топлотне 

проводљивости λ = 0.034W/mK, у следећим 

слојевима гледано од носећег зида: 

Набавка материјала и израда подлоге. Фасадне 

површине (зидове од блокова, бетонске 

површине) је потребно прајмерисати у два слоја 

са  основним прајмером без растварача, 

отпорним на влагу, са упијањем воде w< 0,5 кg/ 

m
2
х и коефицијентом отпора при дифузији 

водене паре од µ= 100 (типа Ceresit CТ 17 или  

еквивалентан производ истих техничких  

карактеристика).  Сви материјали морају 

поседовати ЕТА сертификат. 

Четири сата након прајмерисања подлоге почети 

са уградњом почетног профила (Протектор, или 

слично) тамо где је потребно. Пре наношења 

лепка, дан раније плочу од камене вуне танко 

преглетовати паропропусним, а 

водонепропусним, флексибилним, 

микроармираним лепком, адхезије > 0,7 МПа, 

(типа Ceresit CТ80 или еквивалентан производ 

истих техничких  карактеристика),  у циљу 

повећања адхезије. Код неравних површина 

изравњавање вршити само долепљивањем 

термоизолационих табли никако дебљим слојем 

лепка.  

m
2
 1490.00   
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Лепак наносити у траци по ободу табле са 

тачкама лепка по средини (3 погаче), минимална 

покривеност плоче камене вуне лепком је 40%. 

Наредни ред плоча од камене вуне поставља се 

смакнуто у односу на претходни. Спојеви између 

плоча не смеју се запуњавати лепком већ 

полиуретанским лепком (Ceresit CТ84 или 

еквивалентним производом истих техничких 

карактеристика).Све контактне делове 

(дилатације) итд. попунити специјалним 

полимером (типа Ceresit FТ 101 или сл). Сви 

материјали морају имати ЕТА сертификат. 

Плоче од камене вуне густине 130 kg/ m
3
, 

дебљине d= 15 cm на фасадне зидове и стубове 

анкеровати типловима типловима Нип Ћуприја 

или слично са металним клином. Дужина типла 

240 mm, пречник Ø8 mm, шешир пречника              

60 mm. Број типлова прилагодити дебљини 

камене вуне и специфичности постављања, а све 

у складу са препорукама произвођача. Бушење за 

типлове кроз блокове вршити обичном 

бушилицом без вибрација. Количина типлова 6-8 

ком/m
2
 осим у деловима где је потребно 

одрадити додатно типловање. Типловање вршити 

по угловима плоча и један типл по средини. 

Шпалетне око врата и прозора  обрадити 

каменом вуном d= 2 cm. На местима где постоје 

грађевински отвори врши се додатно ојачавање 

алкалном мрежицом типа као Цересит CT 325 

или сл. грађевинским лепком типа као Цересит 

CT 80 или сл. под углом од 45 степени. Након 

лепљења и типловања табли, постављају се 

ивичне и угаоне алуминијумске лајсне 

(произвођача Протектор или слично). Преко 

плоча нанети слој грађевинског лепка Цересит 

CT 80 или сл, утиснути по целој површини 
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алкалну мрежицу Цересит CT 325 или сл.са 

преклопом од 10 cm и нанети још један слој 

грађевинског лепка Цересит CT 80 или сл. Сви 

материјали морају поседовати ЕТА сертификат. 

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. У цену урачунати 

помоћну скелу. Обрачун по  m
2
.  

 

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

4.0 СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

4.1 Израда и уградња унутрашњих врата, са и без 

надсветла. Шток је урађен у  комбинацији 

масива и MDF плоча, широких первајза 

урађених од MDF плоча. Крило врата је 

урађено од масива са испуном од папирног 

саћа, обострано обложено MDF плочама. 

Врата су заврсно обрађена PU бојом. Врата су 

снабдевена са три шарке по крилу, бравом са 

три кључа, гуменим дихтингом по обиму 

крила, квакама и розетама од алуминијумске 

легуре. Застакљени елементи изнад врата ће се 

застакљивати обичним стаклом d=4mm, изузев 

стаклених плотова на вратима ознаке Vа који 

ће бити застакљени стаклом дебљине d=6mm, 

са жалузином у доњем делу (на просторијама 

Е.08 и Е.09). 

Све комплет радити према шеми столарије. 

НАПОМЕНА: Врата која носе ознаку Ф90 

са налазе на границама противпожарних 

сектора и за исте је потребно обезбедити 

захтевануватроотпорност.Обрачун по 
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комаду. 

Id                100/280 kom 26.00     

IL                100/280 kom 28.00     

IL F90         100/280 kom 2.00     

IIL                90/280 kom 5.00     

IIID              80/280 kom 15.00     

IIIL              80/280 kom 6.00     

IVD              70/280 kom 14.00     

IVL              70/280 kom 12.00     

V                120/280 kom 9.00     

Va              120/280 kom 2.00     

VI              180/280 kom 1.00     

  СТОЛАРСКИ РАДОВИ- УКУПНО:   

5.0 БРАВАРСКИ РАДОВИ       

5.1 Набавка и уградња преграда у санитарним 

чворовима од Аl-профила без термо прекида 

пластифицираних у сивој боји са испуном од 

штрадура у сивој боји. Преграда је снабдевена 

некородирајућим потпорним ногицама висине 

200mm, оковом, граничницима, елоксираном 

ручицом и двоположајном бравом. Висина 

преграде је 190 cm. Све радити према шеми 

браварије. Обрачун по комаду. 

    

  

WC-1   137/210 kom 3.00     

WC-1'  137/210 kom 3.00     

WC-2   338/145/210 kom 1.00     

WC-3   338/139/210 kom 1,00     

WC-4  106/210 kom 1.00     

WC-4'  106/210 kom 1.00     

WC-5  147/210 kom  1.00     

WC-5'  147/210 kom  1.00     

WC-6   108/210 kom 1.00     
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WC-6'  108/210 kom 1. 00     

WC-6  108/210 kom 2.00     

WC-7'  141/210 kom 2.00     

WC-8   225/145/210 kom 2.00     

5.2 Набавка и уградња унутрашње алуминујумске 

застакљене преграде у коју се уграђују клизна 

врата (која су предмет претходне позиције) од 

стандардних алумијумских профила, без 

термопрекида, пластифицирани у сивој боји, 

засатакљена памплекс стаклом d=3+1+3mm (са 

једне стране пескарено). Уградња преграде на 

месту означеном у пројекту, а величина и подела 

поља према према шеми браварије.  
Обрачун по комаду. 

    

  

UАZP-1    dim. 1513/300 kom 1.00     

5.3 Набавка и уградња унутрашњих клизних врата од 

стандардних лаких алуминијумских профила, 

засатакљених памплекс стаклом d=3+1+3mm (са 

једне стране пескарено), са пречком по средини. 

Врата су снабдевена потребним оковом, 

граничницима, елоксираном ручицом и бравом. 

Све радити према шеми браварије.  

Обрачун по комаду. 

    

  

UP-1    врата дим. 80/205 kom 2.00     

UP-4    врата дим. 80/205 kom 1.00     

UP-6    врата дим 80/205 kom 1.00     

UP-6    врата дим 100/205 kom 2.00     

UP-7    врата дим 100/205 kom 1.00     

UP-8    врата дим 100/205 kom 3.00     

UP-9    врата дим 100/205 kom 4.00     

UP-10  врата дим 90/205 kom 4.00     

UP-11   врата дим 80/205 kom 1.00     

UP-11  врата дим 90/205 kom 1.00     
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UP-12  врата дим 90/205 kom 2.00     

UP-14   врата дим 100/205 kom 2.00     

UP-14'  врата дим 100/205 kom 1.00     

UP-17   врата дим 80/205 kom 1.00     

UP-19   врата дим 100/205 kom 1.00     

UP-20   врата дим 80/205 kom 1.00     

UP-21   врата дим 80/205 kom 1.00     

UP-22   врата дим 100/205 kom 1.00     

UP-23   врата дим 80/205 kom 4.00     

UP-24   врата дим 100/205 kom 2.00     

UP-25  врата дим 100/205 kom 2.00     

UP-26   врата дим 80/205 kom 1.00     

UP-27   врата дим 90/205 kom 2.00     

UP-28  врата дим 80/205 kom 2.00     

5.4 Набавка и уградња унутрашњих противдимних 

врата. Врата и шток су израђени од поцинкованог 

челика. Обложена су гуменом противдимном 

заптивном траком, која омогућава херметичко 

затварање и спречава пролазак дима између крила 

врата и штока. Имају могућност подешавања по 

висини преко штелујуће шарке и поседују опругу 

за самозатварање, па се никада не може десити да 

врата остану отворена. Врата су опремљена 

бравом, цилиндром Л80/Л95 и квакама од челика 

пресвученог црним ПВЦ-ом. Дебљина крила врата 

је 65 mm, а штока 70 mm. Уградњу вршити у свему 

према препорукама произвођача система како би 

се обезбедила противдимна функција преграде. 

Јединичном ценом обухватити сва дихтовања, 

опшивања и покривне лајсне на споју са зидовима. 

Све радити према шеми браварије. 

Обрачун по комаду. 

 

   

  

XXVIID  100/280 kom 1.00     
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XXVIIL  100/280 kom 1.00     

5.5 

 

Набавка и уградња улазног фасадног портала са 

аутоматским клизним двокрилним вратима са 

фиксним бочним деловима и фиксним надсветлом. 

Портал израдити као самоносећу конструкцију од 

Аl-профила са термопрекидом, елоксираних и 

пластифицираних у белој боји.  

Застаклити термоизолујућим панплекс стаклом 

3+1+3+9+3+1+3, делимично пескареним ради 

уочљивости. Двокрилна клизна врата (ширина 

отвора 120/210 mm) снабдети атестираним 

аутоматским системом, батеријом за управљање 

вратима у случају нестанка струје и са два сензора 

(радара)  са спољне и унутрашње стране . 

Испоручити са потребним гуменим дихтунзима и 

преколпним лајснама. Врата урадити без 

уздигнутог прага (са прелазним лимом у нивоу 

пода) у пуној ширини врата, са пријемом подних 

елемената за подно забрављивање.  Оба крила 

врата снабдети подном бравом са могућношћу 

закључавања споља и изнутра. Макс. коефицијент 

пролаза топлоте Uw маx = 1,5W/м2К 

У свему према шеми браварије ПОС I (нова). 

Обрачун по комаду. 

 

   

  

                                                                  I    260/280 kom 1.00     

5.6 Набавка и уградња преграда у просторији Ц.03 од 

Аl-профила без термо прекида пластифицираних у 

сивој боји са испуном од штрадура. Преграда се 

поставља уз пречку на прозору изнад парапета до 

плафона у равни гипсаних преградних зидова.  

Обрачун по m². 

m² 2.00   

  

5.7 Набавка и уградња панелне преграде са 

једнокрилним вратима за смештај боца. Костур је 

од челичних профила 40x40mm, а испина од 

челичног лима d=0.8 mm, са жалужином висине 
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35cm. Панели се минизирају и боје ватроотпорном 

бојом у тону по избору пројектанта. У цену 

урачунати потребан оков, цилиндар браву са три 

кључа и табле за упозорење. Све радити према 

шеми браварије. Обрачун по комаду. 

XXVI     480/250 kom 1.00     

5.8 Демонтажа, преправка и поновна монтажа 

постојећег прозора ПОС 5 дим.270/200 cm. 

Пажљиво демонтирати постојећи прозор  на 

подесту поред лифта, транспортовати у радионицу 

и преправити, смањити за једног реда стакала. 

Подужне профиле оквира скратити, геровати и 

спојити са демонтираним вертикалним профилом. 

Поново поставити и прописно учврстити 

типловањем прозор дим 180/200 cm. 

Обрачун по комаду. 

kom 1.00   

  

5.9 Набавка материјала, израда и монтажа 

једнокрилних врата са фиксним надсветлом дим 

90/260 cm на подесту поред лифта уз преправљен 

прозор ПОС 5. Врата урадити од Аl-профила са 

термопрекидом, пластифицираних у сивој боји, 

застаклити термоизолујућим стаклом ФЛОТ 

4+12+4 mm, снабдети их потребним оковом, 

сигурносном бравом и цилиндром са три кључа. 

Доњи део врата, у висини парапета 60 цм, урадити 

са испуном од полиуретана обложеном равним Аl-

панелима. Отварање према унутра.  

Обрачун по комаду 

 

   

  

Дим. 90/260 cm kom 1.00     

5.10 Набавка и уградња улазних врата на остави (Е.02), 

од алуминијумских профила пластивфицираних у 

сивој боји са испуном од пуног сендвич панела, са 

потребним растером према пројекту и потребним 

оковом и механизмом за затварање као и 

термичким мостом. Све радити према шеми 
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браварије.Обрачун по комаду. 

VI'     80/210 kom 1.00     

5.11 Набавка материјала и санација постојеће браварије 

са штеловањем и уграђивањем додатне шарке (по 

потреби). У цену урачунати и евентуално утезање 

и ојачавање спојева профила на угловима или 

уградњу гумених дихтунга. Обрачун по комаду. 

kom 20.00   

  

  БРАВАРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

6.0 ЛИМАРСКИ РАДОВИ        

6.1 Демонтажа и поновна монтажа олучних вертикала 

од пластифицираног поцинкованог лима у тону 

постојећег, правоуганоног попречног пресека, 

дебљине 0,60 mm, са израдом везе за фасаду и 

олучног лименог казанчића за везу са 

хоризонталним олуцима.Обрачун по m. 

m 108.00   

  

6.2  Израда и монтажа олучних вертикала од 

пластифицираног поцинкованог лима у тону 

постојећег, правоуганоног попречног пресека 

као постојећи, дебљине 0,60 mm, са израдом везе 

за фасаду и олучног лименог казанчића за везу са 

хоризонталним олуцима.Обрачун по  m.  
 

m 34.00   

  

6.3 Израда и постављање опшивке чела кровне 

конструкције и стреха од равног пластифицираног 

поцинкованог лима у тону постојећег, d=0.60mm,  

РШ 0,65m. Обрачун по m. 

m 38.00   

  

6.4 Израда и постављање опшивки АБ солбанака,од 

алуминијумског пластифицираног лима  у  белој 

боји d=0.55mm ,РШ 0.33 mm,заједно са израдом 

окапнице У цену урачунати и носаче солбанака на 

местима вентилиране фасаде ,2 носача по отвору. 

Обрачун по m. 

m 171.00   

  

6.5 Набавка и монтажа нових опшивки венаца и АБ 

зидова тераса од пластифицираног поцинкованог 

лима у тону постојећег, развијене ширине од 33 cm 

до 60cm, дебљине 0,60mm, на носачима од 

m 128.00   
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поцинкованог пљоштег гвожђа типлованим у 

венац. У цену урачнати и евентуалну демонтажу 

постојећих. Обрачун по  m. 

6.6 Израда и постављање опшивки увала крова, 

спојева забатних зидова и крова (вандиксне), од 

пластифицираног поцинкованог лима у тону 

постојећег, d=0.60mm, РШ 1,20m. Обрачун по  m. 

m 30.00   

  

6.7 Демонтажа и поновна монтажа опшивки увала 

крова, спојева забатних зидова и крова 

(вандиксне), од пластифицираног поцинкованог 

лима у тону постојећег, d=0.60 mm, РШ 1,20m, са 

заменом 30%. Обрачун по  m. 

m 25.00   

  

6.8 Набавка материјала и израда дилатационих 

вертикалних (фасадних и унутрашњих на спрату) 

лајсни од пластифицираног поцинкованог лима 

д=0,6mm у тону постојећег. Такође, урачунати и 

израду фасадне лајсне облика Z  уз предњи зид 

котларнице (денивалација фасаде објекта и 

котларнице). Обрачун по  m. 

m 28.00   

  

6.9 Набавка материјала, израда и постављање 

редуцира од челичног, поцинкованог лима 

d=0,6mm пластифицераног у боји постојећих 

вертикалних олука правоуганоног попречног 

пресека РШ 66 , на кружну цев Ø150, дужине 80 

cm, мин. 50 mm за преклапање вертикалног олука 

и мин.  50 mm за улазак у олучњак. Обрачун по  m.  

kom 27.00   

  

6.10 Набавлка материјала, израда и постављање 

виндиксни од поцинкованог лима d=0,6mm 

пластифицираног у боји постојећег кровног 

покривача од ТP лима на котларници RŠ 60 cm. 

Обрачун по  m. 

m 12.00   

  

6.11 Набавка материјала, израда и постављање 

вертикалне опшивке троуганоног облика од равног 

поцинкованог лима d=0,6mm пластифицираног у 

боји постојећег кровног покривача на бочној 

страни између два нивоа крова на котларници. У 

Paušal 1.00   
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цену урачунати набавку и постављање потребне 

дрвене подконстуркције и употребу скеле. 

Површине око 1,8 m
2
. 

Обрачун паушално. 

6.12 Набавка материјала, израда и постављање  

опшивке са окапницама, бетонске капе зиданих 

вентилација, од поцинкованог лима d=0,6 cm 

пластифицераног у боји постојећег кровног 

покривача.  Дим. 60x80 cm. Обрачун по комаду. 

kom 17.00   

  

6.13 Израда и монтажа олучне цеви благог нагиба од 

пластифицираног поцинкованог лима у тону 

постојећег, правоуганоног попречног пресека 

као вертикални олуци, дебљине 0,60 mm, са 

израдом везе за фасаду и олучног лименог 

казанчића за везу са вертикалним олуком. 

Приближе дужине око 3,50 m. Обрачун по ком.  
 

kom 1.00   

  

6.14 Контрола завртњева за фиксирање кровног 

покривача са зашрафљивањем и евентуалном 

заменом истих, дихтовањем и силиконирањем 

рупа.  У цену урачунати санацију и замену свих 

лимених елемената крова (покривач, опшивке, 

вандиксне и сл.), као и подконструкције на месту 

на коме се појавило прокишњавање (спој на 

дилатацији на вишем делу крова између делова 

објекта 2 и 3, а изнад непроходне терасе над 

улазом). Нове елементе израђивати од 

поцинкованог и пластифицираног лима у тону 

постојећег, одговарајућег облика и димензија по 

узору на део које се мења.Обрачун паушално. 

paušal 1.00   

  

  ЛИМАРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

7.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

7.1 Облагање унутрашњих подова подним керамичким 

плочицама прве класе, у боји по избору 

пројектанта, у санитарним чворовима и 

просторијама за прање и магацину (у потребним 

m² 156.00   
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нагибима према сливницима). Плоцице се лепе на 

претходно припремљену цементну подлогу. 

Плочице се постављају на затворене фуге, а на 

крају све површине треба добро очистити. Радове 

извести у свему према важећим техничким 

прописима. У цену урачунати фуговање за то 

предвиђеним масама.Обрачун по m². 

7.2 Облагање зидова зидним керамичким плочицама 

прве класе, у боји по избору пројектанта, у 

санитарним чворовима, до плафона. Плочице се 

лепе на претходно припремљену подлогу у лепку. 

Плочице се постављају на затворене фуге, а на 

крају све површине  треба добро очистити. Радове 

извести у свему према важећим техничким 

прописима. Напомена: Пре уградње плочица на 

местима где је подлога гипсани малтер или 

гипскартонске плоче, нанети пенетрат, а на местима 

где је цементни малтер - прајмер. 

У цену урачунати фуговање за то предвиђеним 

масама. Обрачун по m². 

m² 473.00   

  

7.3 Облагање унутрашњих подова подним керамичким 

плочицама прве класе, у боји по избору 

пројектанта, у чајним кухињама, оставама и 

гардеробама. Плочице се лепе на претходно 

припремљену цементну подлогу. Плочице се 

постављају на затворене фуге, а на крају све 

површине треба добро очистити. Радове извести у 

свему према важећим техничким прописима.  

У цену урачунати фуговање за то предвиђеним 

масама.Обрачун по  m². 

m² 44.00   

  

7.4 Облагање зидова зидним керамичким плочицама 

прве класе, у боји по избору пројектанта, у чајним 

кухињама, до висине 150 цм. Плочице се лепе на 

претходно припремљену подлогу у лепку. Плочице 

се постављају на затворене фуге, а на крају све 

површине треба добро очистити. Радове извести у 

m² 46.00   
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свему према важећим техничким прописима. 

Напомена: Пре уградње плочица на местима где је 

подлога гипсани малтер или гипскартонске плоче, 

нанети пенетрат, а на местима где је цементни 

малтер - прајмер. У цену урачунати фуговање за то 

предвиђеним масама. Обрачун по  m². 

7.5 Облагање унутрашњих подова у хемијској 

лабораторији подним керамичким киселоотпорним 

плочицама прве класе, у боји по избору 

пројектанта. Плочице се лепе на претходно 

припремљену цементну подлогу. Плочице се 

постављају на затворене фуге, а на крају све 

површине треба добро очистити. Радове извести у 

свему према важећим техничким прописима. 

У цену урачунати фуговање за то предвиђеним 

масама.Обрачун по  m². 

m² 158.00   

  

7.6 Облагање унутрашњих зидова у хемијској 

лабораторији зидним керамичким киселоотпорним 

плочицама прве класе, до плафона, у боји по 

избору пројектанта. Плочице се лепе на претходно 

припремљену подлогу у лепку. Плочице се 

постављају на затворене фуге, а на крају све 

површине треба добро очистити. Радове извести у 

свему према важећим техничким прописима. 

Напомена: Пре уградње плочица на местима где је 

подлога гипсани малтер или гипскартонске плоче, 

нанети пенетрат, а на местима где је цементни 

малтер - прајмер.У цену урачунати фуговање за то 

предвиђеним масама. Обрачун по  m². 

m² 479,00   

  

7.7 Облагање унутрашњих подова подним керамичким 

плочицама прве класе, у боји по избору 

пројектанта, у санитарним чворовима и 

просторијама за прање (у потребним нагибима 

према сливницима). Плочице се лепе на претходно 

припремљену цементну подлогу. Плочице се 

постављају на затворене фуге, а на крају све 

m² 1187.00   
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поврсине треба добро очистити. Радове извести у 

свему према важећим техничким прописима. 

У цену урачунати фуговање за то предвиђеним 

масама.Обрачун по  m². 

7.8 Облагање зидова зидним керамичким плочицама 

прве класе, у боји по избору пројектанта, у оставама 

и гардеробама, до висине 150 cm. Плочице се лепе 

на претходно припремљену подлогу у лепку. 

Плочице се постављају на затворене фуге, а на 

крају све површине треба добро очистити. Радове 

извести у свему према важећим техничким 

прописима. Напомена: Пре уградње плочица на 

местима где је подлога гипсани малтер или 

гипскартонске плоче, нанети пенетрат, а на местима 

где је цементни малтер - прајмер. У цену урачунати 

фуговање за то предвиђеним масама.Обрачун по  

m². 

m² 651.00   

  

7.9 Облагање унутрашњих подова у ветробранима, 

холовима, ходницима и степенишним просторима 

подним гранитним керамичким плочицама 

димензија и дезена по избору пројектанта, I класе. 

Плочице се лепе на претходно припремљену 

цементну подлогу, спојница на спојницу. У цену 

улази и израда украснис дилатационих лајсни. 

Радове извести у свему према важећим техничким 

прописима. У цену урачунати фуговање за то 

предвиђеним масама.Обрачун по  m². 

m² 198.00   

  

7.10 Облагање степеника подним гранитним 

керамичким плочицама димензија и дезена по 

избору пројектанта, I класе, полагање у цементном 

малтеру, спојница на спојницу.У цену урачунати 

набавку и постављање Ал уганоих рељефних 

лајсни. У цену урачунати фуговање за то 

предвиђеним масама.Обрачун по  m. 

Газишта и чела 

m 48.00   

  

7.11 Облагање подова проходних и непроходних тераса, m² 178.00     
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прилазних рампи и спољашњих степеништа 

неглазираним противклизним керамичким 

плочицама прве класе, у боји по избору 

пројектанта. Плочице се лепе на претходно 

припремљену цементну подлогу, спојница на 

спојницу у потребном нагибу. Плочице морају бити 

отпорне на атмосферске утицаје. Радове извести у 

свему према важећим техничким прописима. У 

цену урачунати фуговање за то предвиђеним 

масама.Обрачун по  m². 

7.12 Израда сокле висине 20 cm од подних 

неглазираних  противклизних  керамичких 

плочица дезена по избору пројектанта, прве  класе, 

полагање на слоју лепка, спојница на спојницу на 

проходним и непроходним терасама, прилазним 

рампама  и спољасњим степенистима. 

У цену урачунати фуговање за то предвиђеним 

масама. Обрачун по  m. 

m 170.00   

  

7.13 Израда сокле висине 20 цм од подних гранитних 

керамичких плочица дезена по избору пројектанта, 

I класе, полагање на слоју лепка, спојница на 

спојницу у ветробранима, холовима, ходницима и 

степенишним просторима. У цену урачунати 

фуговање за то предвиђеним масама.Обрачун по  m. 

m 207.00   

  

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

8.0 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

8.1 Глетовање и бојење омалтерисаних зидова и 

преградних зидова од гипскартонских  плоча. 

Глетовање извести глет масом у два слоја са 

шмирглањем оба слоја. Бојење извести 

дисперзивном бојом, минимално у два слоја  до 

постизања равномерног тона. Тон по избору 

инвеститора.   Обрачун по  m².  
 

 

m² 4555.00   

  

8.2 Глетовање и бојење плафона. Глетовање извести 

глет масом у два слоја са шмирглањем истих. 
m² 1948.00   
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Бојење извести дисперзивном бојом, минимално у 

два слоја  до постизања равномерног тона. Тон по 

избору инвеститора. Обрачун по  m². 

  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

9.0 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ        

9.1 Након сушења завршног  слоја лепка, нанети 

водоотпоран, а паропропустан основни премаз, са 

упијањем воде w<0,5 kg/m²h, (типа Ceresit CT 16 

или еквивалентан производ истих техничких 

карактеристика). Завршну обраду радити са 

паропропусним, хидрофобним, отпорним на 

прљање, приоњивости на подлогу >1,3 MPa, 

силиконско-силикатним заглађеним малтером 

(типа Ceresit CT 174, гранулације 1,5 mm или 

еквивалентним производом истих техничких 

карактеристика). Боје (две-три) малтера и 

гранулација по избору инвеститора. Сви 

материјали морају поседовати ЕТА сертификат.  

У цену урачунати монтажу и демонтажу скеле. 

Обрачун по  m². (1490,00 + 290,00) 

m² 1780.00   

  

9.2 На зидове терасе нанети грађевински лепак 

(типа Ceresit CT 85 или еквивалент истих 

техничких карактеристика) преко већ 

припремљене подлоге, затим по целој површини 

утиснути мрежицу густине 165 g/m2 (типа 

Ceresit CT 325 или еквивалентним производом 

истих техничких карактеристика) са преклопом 

око 10 cm и нанети још један слој грађевинског 

лепка. На угловима уградити ивичне и угаоне 

лајсне.  У цену урачунати претходну припрему 

површина прајмером, као и монтажу и 

демонтажу скеле. Обрачун по  m².  

 
 

m² 290.00   

  

9.3 Израда сокле и бочних страна степеница и рампи 

кулирпластом гранулације 1,5 mm, у тону по 

избору пројектанта, са претходним припремањем 

m² 177.00   
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површине грађевинским лепком и мрежицом од 

стаклених влакана. Сокла се ради по обиму зграде 

до висине њеног издизања изнад тротоара. Све 

радове извести по упутству произвођача. 

Обрачун по  m². 

9.4 Обрада АБ стреха, плафона улазних надстрешница 

и плафона на непроходним терасама глетовањем 

масом за спољне површине и бојење фасадеxом, у 

боји по избору пројектанта. Напомена: Пре 

глетовања бетонске површине изравнати лепком, 

мрежицом и лепком и нанети подлогу као 

припрему површине. Обрачун по  m². 

m² 185.00   

  

  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

10.0 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ       

10.1 Набавка и уградња подова од хомогене винил 

подне облоге типа Оптима или сличне 

произвођача "Таркетт", дебљине d=2mm, 

лепљењем за подлогу. Подне траке испоручују се у 

ролнама ширине 2m, а спојеви трака обрађују се 

конусно и спојеви међусобно варе електродама. У 

цену урачунати сав потребан рад и материјал, као 

и премазивање кошуљице прајмером и набавка и 

постављање одговарајућих лајсни висине 10cm. У 

цену урачунати и израду изравњавајућег слоја од 

олмо масе, као и уградњу прелазне алуминијумске 

"Т" лајсне. Обрачун по  m². 

m² 582.00   

  

10.2 Набавка и уградња антистатик пода у просторији 

за смештај сервера. Под се израдјује у следећим 

слојевима:  

1) наношење прајмера ПЕ 630,  

2) изливање масе НЦ 160,  

3) брушење и усисавање масе,  

4) поставка бакарних трака,  

5) лепљење електропроводног ПВЦ пода ТОРО 

СЦ електропроводним лепком 2000СЛ, 

m² 9.00   
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6) топло варење спојева и  

7) постављање угаоне ПВЦ лајсне.  

У цену урачунати сав потребан рад и материјал, 

као и уградњу прелазне алуминијумске "Т"  лајсне. 

Радове извести у свему према важећим техничким 

Обрачун по  m².прописима. 

10.3 Набавка и уградња монолитног, двокомпонентног, 

самонивелирајућег епоксидног пода велике 

хемијске отпорности и отпорности на абразију и 

ударе, намењеног за облагање подних површина 

средње тешког и тешког експлоатационог 

оптерећења. Потребно је задовољити стандард 

противклизности пода R9. Наноси се у дебљини од 

2,5-3 mm на претходно припремљену и идеално 

равну подлогу која улази у цену. Хемијски је 

инертан према води и детерџентима, растворима 

минералних киселина и алкалија, растворима соли, 

нафти и нафтним дериватима, различитим 

неполарним растварачима. Боја по избору 

инвеститора. У цену урачунати израду холкера од 

истог материјала h=10cm, сав потребан рад и 

материјал, као и уградњу прелазне алуминијумске 

"Т" лајсне. 

Припремни радови: четкање, одмашћивање, 

уклаљање невезаних делова цементне кошуљице, 

шлицовање и крпљење пукотина и дилатација 

репаратурним епоксидним масама. Брушење суве 

подлоге и отпрашивање. 

Набавка материјала и наношење адекватног 

прајмера за импрегнацију и стабилизацију подлоге 

уз помоћ ваљка или четке. Набавка и уградња 

брзовезујућег, самолива на бази епокси смола. По 

потреби, прајмер избрусити. 

Радове извести у свему према важећим техничким  

прописима за ову врсту радова и упутству 

произвођача употребљеног материјала. 

m² 562.00   
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Обрачун по  m². 

10.4 Набавка и постављање ламелираног храстовог 

паркета, дебљине 14 mm, као пливајући под. 

Поставити трослојан паркет, типа "Таркет" или 

сличан, са комплетном  завршном површинском 

обрадом. Изведена подлога за паркет мора бити 

чврста, равна, фино пердашена, сува и чиста. 

Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 

24 часа да се аклиматизује у атмосфери 

просторије. Преко подлоге поставити PVC фолију 

и филц. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. 

Лепак наносити равномерно на нут и федер, по 

упутству произвођача, без прљања околних или 

видних површина. Паркет поставити подужно, као 

бродски под. Поред зидова поставити храстову 

соклу I класе и на сваких 80 cm причврстити је за 

зид. Сучељавања геровати. У цену урачунати и 

набавку и монтажу дрвених прагова укупне 

дужине 2,20m (1,00+1,20).Обрачун по m². 

m² 50.00   

  

  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

11.0 РАЗНИ РАДОВИ       

11.1 Израда јамица, на улазима за чишћење ципела, са 

решеткама које их затварају од челицних флахова 

20x3mm у растеру од по 15mm, прописно 

заштићене и офарбане све према семи браварије. 

Обрачун по ком. 

kom 7.00   

  

11.2 Набавка и уградња пластичних ознака изнад 

улазних врата сваке просторије. 

Обрачун по ком. 
kom 120.00   

  

11.3 Набавка, израда и монтажа отирача за обућу, који 

се смештају у претходно припремљена удубљења 

у поду ветробрана дубине 2cm. Отирач је дебљине 

4cm, а димензија 120x50cm у основи. По ободу се 

раде прохромски профили.Обрачун по ком. 

kom 7.00   

  

11.4 Набавка и уградња металне плочице за ознаку kom 1.00     
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зграде.Обрачун по ком. 

11.5 Набавка и уградња гумених одбојника за 

врата.Обрачун по ком. 
kom 159.00   

  

11.6 Израда и уградња спољних ролетни за балконска 

врата и прозоре на приземљу и спрату. Ролетне су 

урађене у комбинацији алуминијумских вођица и 

кутије и PVC летвица, са доњом завршном од 

алуминијума. Опремљене механизмом за 

нормално функционисање са ланеном потезаљком. 

Обрачун по m². 

m². 281.00   

  

11.7 Израда ограде рампи намењене кретању 

инвалидних лица од кружних челичних цеви 

пречника 50 mm, прописно офарбане бојом  у тону 

по избору пројектанта и заштићене према 

прописима за ту врсту радова. Ограда се поставља 

са обе стране рампе, опремљена двовисинским 

рукохватима подесног облика за прихватање на 

висини од 70cm, односно 90cm. Рукохвати треба 

да буду непрекидни и да се протежу најмање 30cm 

испред почетка и иза завршетка рампе. У цену 

урацунати и розете на местима улазака ограде у 

зид и вертикала у плочу. Ограда се ради према 

детаљу у пројекту.Обрачун по m`. 

m 66.00   

  

11.8 Израда ограде од кружних челичних цеви 

пречника 50mm и глатке арматуре Ø 25mm на 

степеништима и на тераси изнад главног улаза, 

прописно офарбане бојом  у тону по избору 

пројектанта и заштићене према прописима за ту 

врсту радова. Висина ограде је 110cm. У цену 

урачунати и розете на местима улазака ограде у 

зид и вертикала у плочу. Ограда се ради према 

детаљу у пројекту.Обрачун по m`. 

m 29.00   

  

11.9 Израда ограде од кружних челичних 

хоризонталних цеви (2 и 3 ком) прецника 60мм на 

проходним и непроходним терасама, изнад АБ 

парапетног зида, прописно офарбане бојом у тону 

m 70.00   
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по избору пројектанта и заштићене према 

прописима за ту врсту радова. Висина ограде је 55 

cm (укупно са зидом 110cm). У цену урацунати и 

розете на местима улазака ограде у зид. Ограда се 

ради према детаљу у пројекту.Обрачун по m. 

11.10 Набавка и уградња бетонских жардињера за 

цвеће дим 90x90x70cm и 55x90x70cm, на 

улазним степеништима. Обрачун по ком.  

 
 

kom 2.00   

  

11.11 Израда и монтажа спољашњих челичних 

степеништа за улазак у просторије за прање. 

Димензије степеништа су 180x90cm, 3 газишта 

30x90 cm и подеста 90x90 cm . Конструкција је 

израђена од ХОП димензије 60x40x4mm, а газишта 

и подест од челиличног ребрастог лима, све 

премазано заштитном бојом у тону према избору 

пројектанта.Све  радити  према  шеми браварије. 

Обрачун по ком 

kom 2.00   

  

11.12 Набавка и уградња решетке за вентилацију лифта 

заштићен жалузином и мрежом против инсеката са 

потребним растером према пројекту. Све радити 

према шеми браварије дим 25x60cm. 

Обрачун по ком. 

kom 1.00   

  

11.13 Набавка и уградња металне мрежице (на лепак) за 

вентилацију крова. Све радити према шеми 

браварије дим 5x30cm. Помоћна скела се не 

обрачунава посебно. Обрачун по ком. 

kom 41.00   

  

11.14 Демонтажа преградног зида од гипскартонских 

пуних плоча, комплет са припадајућом 

подконструкцијом у приземљу, на месту ког се 

уграђује алуминијумска застакљена преграда (пос 

UAZP 1). Шут пажљиво прикупити и одвести на 

депонију. Обрачун по m 

m² 45.40   

  

11.15 Набавка и израда монолитног спуштеног равног 

плафона од гипскартонских пуних плоча у 

магацину на спрату на подконструкцији следећег 

m² 44.00   
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састава гледано одозго (систем "Кнауф" или 

сличан):  

-1x стандардна носећа подконструкција од 

лимених поцинкованих профила, везана за кровну 

конструкцију,  

-1x стандардна монтажна подконструкција од 

лимених поцинкованих профила, везана за носеће 

профиле, 

-2x пуне ватроотпорне гипскартонске плоче 

дебљине d=15 mm шрафљене на монтажну 

подконструкцију од лимених поцинкованих 

профила. 

Спојеве гипсаних плоча бандажирати и изравнати 

масом за глетовање према упутству произвођача. 

Обрачун по m². 

11.16 Набавка и израда монолитног спуштеног равног 

плафона од гипскартонских пуних плоча  на 

подконструкцији следећег састава гледано одозго 

(систем "Кнауф" или сличан):  

-1x стандардна носећа подконструкција од 

лимених поцинкованих профила, везана за кровну 

конструкцију,  

-1x стандардна монтажна подконструкција од 

лимених поцинкованих профила, везана за носеће 

профиле, 

-1x пуне гипскартонске плоче дебљине d=12,5mm 

шрафљене на монтажну подконструкцију од 

лимених поцинкованих профила. 

Спојеве гипсаних плоча бандажирати и изравнати 

масом за глетовање према упутству произвођача. 

m² 50.00   

  

11.17 Израда тространих кутија за скривање PNK носача 

електроинсталација (7 ком.) и електро ормана, са 

подконструкцијом од поцинкованих стандардних 

профила, d=75mm, једностраном облогом од 

стандардних гипскартонских плоча дебљине 

d=12,5mm. Спојеве гипсаних плоча бандажирати и 

m 10.00   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 113 од 237 

изравнати масом за глетовање према упутству 

произвођача.Обрачун по m. 

11.18 Монтажа гипскартонских пуних плоча монолитног 

спуштеног равног плафона на већ изведеној 

подконструкцији. Спојеве гипсаних плоча 

бандажирати и изравнати масом за глетовање 

према упутству произвођача.  

У цену урачунати сав потребан ситам материјал 

потребан за прописно постављање и евентуалну 

преправку подконструкције. 

Обрачун по m
2
,  без одбијања отвора, према 

препоруци произвођача.  

Напомена:  Плоче je обезбедио инвеститор. 

Обрачун по m². 

m² 1780.00   

  

11.19 Израда двостраних или тространих кутија за 

скривање инсталација (цеви), са подконструкцијом 

од поцинкованих стандардних профила, d=75mm,  

једностраном облогом од влагоотпорних 

гипскартонских плоча дебљине д=12,5mm. Спојеве 

гипсаних плоча бандажирати и изравнати масом за 

глетовање према упутству произвоñача. Развијена 

ширина кутије је до 45cm. 

m 192.00   

  

11.20 Набавка материјала и постављање влагоотпорних 

гипсаних плоча d=12,5mm преко постојећих 

монтажних зидова у просторијама Ц. Центра за 

микробиологију и просторијама Е. Хемијског 

одељења при центру за хигијену и хуману 

екологију, односно преко површина монтажних 

зидова у наведеним деловима објекта у 

просторијама у којима се постављају керамичке 

плочице. У цену урачунати бандажирање и 

глетовање спојева, односно и припрему површина 

за постављање керамичких плочица. 

Обрачун по m². 

m² 750.00   

  

11.21 Израда преградних зидова испод степеништа А.08 

и преграђивање просторије Ц.03, са 
m² 65.00   
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подконструкцијом од поцинкованих стандардних 

профила, d=75mm, обостраном двоструком 

облогом од стандардних гипскартонских плоча 

дебљине d=12,5mm и испуном од минералне вуне 

d=50mm. Спојеве гипсаних плоча бандажирати и 

изравнати масом за глетовање према упутству 

произвођача.Обрачун по m
2
, без одбијања отвора, 

према препоруци произвођача. Обрачун по m². 

11.22 Израда и уградња роло комарника са мрежицом од 

фибергласа у Аl-оквиру и кутији,пластифицираних 

у сивој боји, на прозорима у приземљу и на 

спрату, изузев просторија амбуланте. Исте 

уградити на постојеће прозоре.Обрачун по m². 

m² 150.00   

  

11.23 Облагање зидова и плафона простора за смештај 

боца двоструко од противпожарних 

гипскартонских плоча Ф120, дебљине d =15 и 

18mm на специјалном лепку, за зидове, а на 

поцинкованој подконструкцији за плафон. Спојеве 

гипсаних плоча бандажирати и изравнати масом за 

глетовање према упутству произвођача. Захтевана 

ватроотпорност је 2 сата.Обрачун по m² без 

одбијања отвора. 

m² 33.00   

  

11.24 Израда кровне конструкције од четинарског 

дрвета, прве класе у свему према статичком 

прорачуну и пројекту, са покривањем ТР лимом 

изнад простора за складиштење боца. У цену 

урачунати и премазивање конструкције заштитним 

премазима против инсеката и гљивица. У 

фасадном зиду изнад крова за боце, предвидети 

две жалузине за вентилирање Е.08 и Е.09, 

димензије отвора 25x50cm.Обрачун по m². 

m² 5.80   

  

11.25 Набавка и уградња ребрастог лима као пода 

намењеног је за облагање подних површина у 

простору за складиштење боца дебљине од 4 cm на 

претходно припремљену подлогу, типловањем у 

бетонску плочу. Боја по избору инвеститора. У 

m² 5.80   
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цену урачунати и набавку бетона и бетонирање 

лако армиране подне плоче d = 15cm (Q188), 

бетоном МБ 20, преко подлоге од шљунка д=10cm, 

на тлу. У цену урачунати сав потребан рад и 

материјал. Радове извести у свему према важећим 

техничким прописима.Обрачун по m². 

11.26 Разбијање бетонског темељног зида у простору за 

смештај боца до нивоа тротоара ,са одвозом шута 

на депонију. Обрачун по m
3
. 

m
3
 0.66   

  

11.27 Чишћење простора између зидова котларнице и 

објекта од шута. Попуњавање дилатације 

седамнаесто грамским стиропором различите 

дебљине (око 28,00m
2
, просечне ширине 

дилатације око 15 cm).  Обрачун по m
3 

уграђеног 

стиропора 

m
3
 4.20   

  

11.28 Затварање отвора у плочи изнад спрата за излазак  

на таван димензија 60x60 mmзаједно са металним 

капком од челичних профила 40x40 mm и 

испуном од челичног лима d=0,5 mm који се 

поставља на претходно убетониране L профиле 

по ободу постојећег отвора. У свему према шеми 

браварије. У цену урачунати бојење 

противпожарним премазом за F90 

ватроотпорност. Обрачун по ком  

 
 

kom 2.00   

  

11.29 Пажљива демонтажа улазних врата ПОС I. 

Постојећа двокрилна врата са фиксним деловима и 

фиксним надсветлом дим. 242/280 пажљиво 

демонтирати и одложити на местокоје одреди 

инвеститор.  У цену урачунати и рушење бочног 

стуба од керамичких блокова.Обрачун по ком. 

kom 1.00   

  

11.30 Пажљива демонтажа и поновна уградња металне 

браварије на котларници.У цену урачунати обраду 

шпалетни малтерисањем и чишћење старе фарбе 

са браваарије на котларници, као и бојење исте 

заштитном антикорозивном и завршном уљаном 
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бојом, обе у две руке. У цену урачунати и бојење 

браварије која се не демонтира.Обрачун по ком. 

Прозор дим 120/140 cm kom 1.00     

Решетка за вентилацију 60/80 cm kom 1.00     

11.31 Завршна обрада пулта са горње стране 

постављањем храстове даске d= 5 cm, фино 

обрађене без оштрих ивица и лакиране бродским 

лаком. Пулт је пројектован радијално са 

унутрашњим полупречником 110 cm, б= 40 cm, 

Л=3 m. Обрачун по ком.  

kom 1.00 

 

 

 

 

 

  

11.32 Демонтажа PVC фолије и термоизолације са 

плафона магацина. Чишћење магацина на спрату 

од остатака голубова, исеката и птичијег измета.  

Постављање постојеће, демонтиране 

термоизолације и додавање новог слоја исте d= 5 

цм термоизолације од минералне вуне. Изнад ТИ 

поставити PVC фолију, а испод паропропусну 

водонепропусну фолију. Све слојеве поставити у 

косини кровне конструкције.Обрачун по m² 

m² 50.00   

  

11.33 Дефинитивно чишћење објекта пре техничког 

пријема истог (чишћење и прање стакла, брисање 

подова, прање санитарија и керамике, брисање 

прашине и сл.).Обрачун по m². 

m² 1954.00   

  

11.34 Демонтажа постојеће покривке лантерне од 

армираног стакла, са лименим опшивкама и 

одлагање на место које одреди Инвеститор или 

одвоз на депонију удаљену до 5km. У цену 

урачунати демонтажу дела челичне конструкције, 

односно издигнути вертикални средишњи део 

лантерне, дим. у основи 107x137 cm. У цену, 

такође,  урачунати и монтажу неопходне скеле 

(као и демонтажу исте након завршетка свих 

радова) и системе осигурања за рад на висини, као 

и привремену заштиту од падавина. Поред 

демонтаже материјала од покривке у позицију 

m² 18.50   
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урачунати и сав пратећи материјал испод исте 

(потконструкцију), односно све до носеће челичне 

конструкције. 4,37 x4,07 /cos15
o 
.Обрачун по m². 

11.35 Набавка материјала, транспорт и постављање 

светлосне лантерне од Аl- фасадних профила 

(Алумил, серија М7 или слично) пластифицираних 

у белој боји RAL 9016. Постављање се врши преко 

постојеће челичне конструкције. Фиксирање Аl- 

конструкције на челичну извршити Аl- носачима из 

система произвођа профила који се користе за 

израду лантерне. Вертикале су од профила дубине 

50mm, док су хоризонтале од профила адекватне 

дубине у односу на профиле за вертикале из 

система произвођача. Профили вертикала и 

хоризонтала се монтирају у две равни, системом 

преклапања, што омогућава одводњавање 

конструкције. Денивелације профила се регулишу 

гумама за прихват стакла различите дебљине чији 

се спој налива наменским силиконом ради 

спречавања продора и одливања воде изван 

системских путева за одводњавање конструкције.  

У доњој зони поставити гуму са каналом за 

скупљање унутрашњег конденза.  

Остакљивање се врши дводелном гумом на 

притисном профилу и бутил траком. 

Вертикалне покривне капе су правоугаоног облика 

минималне потребне дубине. Хоризонталне 

покривне капе су са закошеном страном, ради 

лакшег отицања косих равни. Застакљивање 

вршити термопан стаклом: парсол каљено 6 мм + 

16 аргон + 3.3.1 Lami.  Такође, јединичном ценом 

обухватити и набавку материјала (металних ХОП 

профила) и преправку дела челичне конструкције. 

Преправком се, у средишњем делу (дим. 107x137 

cm)  формира врх пирамиде којим се наставља 

геометрија постојећег дела, тако да се добије 

m² 18.50   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 118 од 237 

четворострана пирамида уместо зарубљне. Све 

везне елементе очистити, одмастити, заштитити са 

два антикорозивна премаза и финално обојити 

уљаном бојом у две руке у тону постојећих. Овом 

позицијом обухватити и набавку материјала и 

опшивање и израду хидроизолације споја 

новопостављене Аl- лантерне са постојећим 

кровним равнима. Опшивање извршити равним 

Аl-лимом у боји кровног покривача. Развијена 

ширина до 50cm. Хидроизолацију извести масом 

на полиуретанској бази за спљну употребу 

(произвођача “Сика” или другог, еквивалнентих 

карактеристика). Лантерна је облика 

четворостране, једнакокраке пирамиде, дим. 

основе 437 cm х 407 cm; висине (пирамиде) 66 cm, 

са страницама које су под углом ≈ 15°. Обрачун по 

m². 

  РАЗНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

 НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА ЗА ЈАВО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО –III ФАЗА - АГ ДЕО:   

II РЕКОНСТРУКЦИЈA  И ДОГРАДЊА ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА 

1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

1.1 Демонтажа кровног покривача од трапезастог 

лима и пратећим опшивкама са монтажног објекта. 

Кровни покривач пажљиво демонтирати, сложити 

на место које одреди инвеститор. Обрачун по m
2
. 

косе пројекције крова 

m² 133.60   

  

1.2 Демонтажа дрвене кровне конструкције (биндера), 

штафни које су подконструкција за кровни 

покривач и дрвене ламперије са кровне стрехе, са 

монтажног објекта. Грађу пажљиво демонтирати, 

сложити на место које одреди инвеститор. 
Обрачун по m

2
. хоризонталне пројекције крова 

m² 125.20   

  

1.3 Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука од 

поцинкованог лима заједно са носачима олука. 

Демонтиране олуке утоварити у камион и одвести 

m 45.20   
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на депонију до 15km удаљености. Обрачун по m. 

1.4 Демонтажа спуштеног плафона од гипскартонских 

плоча, комплет са подконструкцијом. Шут 

прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести 

на депонију удаљену до 15 km. Обрачун по m
2
. 

m² 91.35   

  

1.5 Пажљива демонтажа свих фасадних прозора и 

врата на монтажном објекту, заједно са пратећим 

лајснама, праговима, клупицама, подштоком и сл. 

Демонтиране прозоре и врата сложити на место 

које одреди инвеститор.Обрачун по комаду. 

 

   

  

Улазна двокрилна дрвена врата са надсветлом дим 

240х248cm 
kom 2.00   

  

Улазна једнокрилна дрвена врата са надсветлом и 

заштитном решетком дим 90х248cm 
kom 4.00   

  

Дрвени прозор са заштитном решетком дим 

110х170cm 
kom 2.00   

  

Дрвени прозор са заштитном решетком дим 

115х63cm 
kom 2.00   

  

1.6 Демонтажа спољашњих зидова монтажног објекта 

d=12cm, са унутрашње стране обложених осб 

таблама а са унутрашње гипс картонским плочама, 

комплет са дрвеном подконструкцијом (дрвени 

стубови 8/8cm) и испуном од минералне вуне. Шут 

прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести 

на депонију удаљену до 15 km. 

m² 120.24   

  

1.7 Демонтажа унутрашњих преградних зидова 

монтажног објекта d=12cm, обострано обложених 

гипс картонским плочама, комплет са дрвеном 

подконструкцијом (дрвени стубови 8/8cm) и 

испуном од минералне вуне. Шут прикупити, 

изнети, утоварити у камион и одвести на депонију 

удаљену до 15 km.Обрачун по m
2
. 

m² 73.10   

  

1.8 Машинско рушење АБ подне плоче на тлу унутар 

објекта, комплет са припадајућом цементном 

кошуљицом, хидро и термоизолацијом (очекиване 

m² 99.30   
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дебљине слојева пода за рушење око 20cm), са 

утоваром шута у камион и одвозом на депонију 

удаљену до 15 km. Обрачун по m
2
. 

1.9 Рушење бетонског тротоара d=10cm. уз монтажни 

објекат, ширине од 1м, са утоваром шута у камион 

и одвозом на депонију удаљену до 15 km.Обрачун 

по m
2
. 

m² 30.30   

  

1.10 Рушење бетонског темеља монтажног објекта  са 

утоваром шута у камион и одвозом на депонију 

удаљену до 15 кm.Обрачун по m
3
 

m
3
 23.05   

  

1.11 Пажљива демонтажа опшивки крова развијене 

ширине 55cm, зиданог објекта са стране где се 

објекат дограђује, са утоваром шута у камион и 

одвозом на депонију удаљену до 15 km.Обрачун по 

m. 

m 14.75   

  

1.12 Пажљива демонтажа дела кровног покривача од 

трапезастог лима зиданог објекта ради уградње 

рогова за покривање анекса између два објекта. 

Табле лима одложити привремено у кругу 

градилишта, до поновне уградње на исто 

место.Обрачун по m
2
. 

m² 43.44   

  

1.13 Пажљива демонтажа фасадне облоге са зиданог 

објекта израђене од стиропора дебљине 5цм и 

бавалита, ради облагања објекта фасадним 

термопанелима. Шут прикупити, утоварити у 

камион и одвести на депонију удаљену до 15 km. 

Обрачун по m
2
. 

m² 62.64   

  

1.14 Пажљива демонтажа свих фасадних прозора и 

врата на зиданом објекту, заједно са пратећим 

лајснама, праговима, клупицама, подштоком и сл. 

Демонтиране прозоре и врата сложити на место 

које одреди инвеститор.Обрачун по комаду. 

Обрачун по m
2
. 

    

  

Улазна метална врата дим 270х200cm kom 1.00     

Улазна метална врата дим 90х200cm kom 2.00     
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Метални прозор дим 60х80cm kom 1.00     

Метални прозор дим 106х63cm kom 1.00     

1.15 Пажљиво рушење дела постојећих зидова од 

блокова d=20cm, у продужном малтеру, зиданог 

објекта ради формирања нових отвора. Рушење 

зидова извести заједно са облогама на зиду, пре 

рушења пажљиво одвојити зидове од основне 

конструкције, па тек онда приступити рушењу 

истих. Шут прикупити, изнети, утоварити у 

камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. 

Обрачун по m
3
 

m
3
 2.80   

  

1.16 Пажљиво рушење подних керамичких плочица у 

средњој просторији зиданог објекта, постављених 

у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути 

до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, 

утоварити у камион и одвести на депонију 

удаљену до 15 km. 

m² 8.10   

  

1.17 Геодетско обележавање дела објекта који се 

конструктивно санира, дограђених делова и 

надстрешнице са осигурањем потребног броја 

тачака и дефинисање апсолутне висинке коте на 

потребном броју места у складу са упутствима 

одговорног извођача радова. Обрачун по m
2
. 

m² 197.12   

  

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:   

2.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

2.1 Машински ископ земље-хумуса, на површини на 

којој се лоцира дограђени део објекта. Хумус 

скинути у слоју од 20 cm и депоновати га у оквиру 

градилишта.Обрачун по m
3
. 

m
3 2.40   

  

2.2 Машински ископ земље III категорије, широки 

ископ до пројектованих кота -0,60 (228.95) са 

утоваром у камионе, и одвозом до 15km на 

депонију коју одреде комуналне градске службе 

или инвеститор. У цену урачунати 10% ручног 

ископа са одбацивањем земље на одстојање од бар 

m
3 39.12   
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1.0m од ивице ископа. Обрачун по m
3
. 

2.3 Машински ископ земље III категорије за потребе 

израде темељних трака и темеља самаца са 

утоваром у камионе, и одвозом до 15km на 

депонију коју одреде комуналне градске службе 

или инвеститор У цену урачунати 10% ручног 

ископа са одбацивањем земље на одстојање од бар 

1.0m од ивице ископа. Обрачун по m
3
 

m
3 9.11   

  

2.4 Припрема подтла /стабилизација тла/ и нивелација 

до пројектованих  кота, до потребне збијености 

минимално 30МPа на делу темеља самаца, 

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
 163.12   

  

2.5 Набавка, довоз, насипање и разастирање тампон 

слоја шљунка (природни шљунак), d=10cm, испод 

темељних трака и темеља самаца. Обрачун по m
3
 

набављеног, довезеног, насипаног, разастртог и 

набијеног шљунка до потребне стишљивости 

(Мс≥40МPа). 

m
3
 4.04   

  

2.6 Набавка, довоз, насипање и разастирање тампон 

слоја шљунка (природни шљунак), d=20cm, испод 

подне плоче. Обрачун по m
3
. набављеног, 

довезеног, насипаног, разастртог и набијеног 

шљунка до потребне стишљивости (Мс≥40МPа). 

m
3
 27.12   

  

2.7 Набавка, довоз, насипање и разастирање тампон 

слоја дробљеног каменог агрегата 0-31.5, d=10cm, 

испод подне плоче на тлу до потребне 

стишљивости (Мс≥60МPа). Обрачун по m
3
 

набављеног, довезеног, насипаног, разастртог и 

набијеног дробљеног каменог агрегата до 

потребне стишљивости (Мс≤60МПа). 

m
3
 13.56   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:   
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3.0 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ      

3.1 Набавка материјала, израда, транспорт и 

бетонирање армирано бетонских темељних трака 

надстрешнице на подлози од тампон слоја 

шљунка,  бетоном МB30 у свему према статичком 

прорачуну, детаљима арматуре и прописима за 

армиранобетонске радове. Обрачун по m
3
 

уграђеног бетона по опису. 

m
3
 4.80   

  

3.2 Набавка материјала, израда, транспорт и 

бетонирање армирано бетонских темељних греда 

надстрешнице у двостраној оплати,  бетоном МB30 

у свему према статичком прорачуну, детаљима 

арматуре и прописима за армиранобетонске радове.  

m
3
 2.60   

  

3.3 Набавка материјала, израда, транспорт и 

бетонирање армирано бетонских темеља самаца 

реконструисаног монтажног објекта и дограђених 

делова на подлози од тампон слоја шљунка,  

бетоном МB30 у свему према статичком 

прорачуну, детаљима арматуре и прописима за 

армиранобетонске радове. Обрачун по m
3
 

уграђеног бетона по опису. 

m
3
 3.92   

  

3.4 Набавка материјала, израда, транспорт и 

бетонирање армирано-бетонских темељних греда 

d=20 и 25cm, реконструисаног монтажног објекта 

и дограђених делова, бетоном МB30 у двостраној 

оплати, у свему према статичком прорачуну, 

детаљима арматуре и прописима за армирано-

бетонске радове. Обрачун по m
3
  уграђеног бетона 

по опису. 

m
3
 8.87   

  

3.5 Бетонирање армирано бетонскох стубова 

димензија 25/25cm у глаткој оплати 

реконструисаног монтажног објекта и дограђених 

делова, армираним бетоном МB30 у свему према 

статичком прорачуну, детаљима арматуре и 

прописима за армирано-бетонске радове. Обрачун 

по m
3
 бетонираних стубова по опису. 

m
3
 1.92   
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3.6 Бетонирање  армирано-бетонских греда, 

различитих димензија реконструисаног монтажног 

објекта и дограђених делова, армираним бетоном 

МB30 у глаткој оплати, у свему према статичком 

прорачуну, детаљима арматуре и прописима за 

армирано-бетонске радове. Обрачун по m
3
 

уграђеног бетона, комплет. 

m
3
 17.10   

  

3.7 Бетонирање  армирано-бетонских надвратника, 

изнад новоформираних отвора у постојећим 

зидовима зиданог објекта, армираним бетоном 

МB30 у глаткој оплати, у свему према прописима 

за армиранобетонске радове. Обрачун по m
3
 

уграђеног бетона, комплет. 

m
3
 0.25   

  

3.8 Бетонирање армирано бетонске подне плоче 

надстрешнице, d=12cm, армираним бетоном 

МB30, на припремљеној подлози од дробљеног 

каменог агрегата. Обрачун по m² урађене плоче по 

опису  у свему према статичком прорачуну, 

детаљима арматуре и прописима за армирано 

бетонске радове. 

m² 35.52   

  

3.9 Бетонирање армирано бетонске подне плоче 

реконструисаног монтажног објекта, d=12cm, 

армираним бетоном МB30, на припремљеној 

подлози од дробљеног каменог агрегата. Обрачун 

по m
2 

урађене плоче по опису  у свему према 

статичком прорачуну, детаљима арматуре и 

прописима за армирано бетонске радове. 

m² 105.00   

  

3.10 Израда цементних естриха-кошуљица (лако 

армираних мрежом Q84), преко изолације за 

нивелацију подова као основе за завршну подну 

облогу. Обрачун по m
2 

урађене кошуљице по 

опису заједно са потребном мрежом за лако 

армирање 

m² 115.30   

  

3.11 Бетонирање армирано бетонске међуспратне пуне 

плоче, d=16cm, армираним бетоном МB30, у 

глаткој оплати, са свим потребним подупирањима. 
m² 94.38   
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Обрачун по m
2 

урађене плоче по опису  у свему 

према статичком прорачуну, детаљима арматуре и 

прописима за армирано бетонске радове. 

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

4.0 АРМИРАЧКИ РАДОВИ       

4.1 Набавка, чишћење, исправњање, сечење, савијање, 

транспорт, постављање и везивање арматуре 

Б500Б. Обрачун по kg уграђене арматуре 

kg 5000.00   
  

4.2 Набавка, чишћење, исправњање, сечење, савијање, 

транспорт, постављање и везивање МАГ (Р 

500/560) арматуре. Обрачун по kg уграђене 

арматуре 

kg 1750.00   

  

  АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:    

5.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

5.1 Зазиђивање спољних фасадних отвора гитер 

блоковима d=20cm, у продужном малтеру 1:2:6 са 

вертикалним транспортом материјала. 

У цену урачуната и помоћна скела. Зидове радити 

у свему према важећим прописима. Обрачун по m
3
 

озиданог зида 

m
3
 1.64   

  

5.2 Малтерисање унутрашњих зидова, АБ стубова и 

греда 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 m² омалтерисане 

површине по опису, заједно са хоризонталним и 

вертикалним транспортом материјала и потребном 

скелом. 

m² 49.82   

  

5.3 Малтерисање плафона продужним малтером 

Р=1:2:6 у два слоја. Пре малтерисања површине 

очистити и испрскати ретким цементним млеком. 

m² 94.38   
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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 м² омалтерисане површине по опису, заједно са 

хоризонталним и вертикалним транспортом 

материјала и потребном скелом. 

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

6.0 ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

6.1 Израда двоводне кровне конструкције на 

реконструисаном монтажном објекту 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 м² хоризонталне пројекције 

крова. 

m² 114.12   

  

6.2 Израда дела једноводне кровне конструкције који 

се наставља на зидани објекат, као и над анексним 

делом између два објекта, 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 м² хоризонталне пројекције 

m² 20.40   
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крова. 

6.3 Постављање дрвених штафни за шрафљење лима 

дим. 5/8 cm на међусобном растојању око 75cm.  

Мере узети на лицу места. Обрачун по m² мерено 

по косини 

m² 147.25   

  

6.4 Набавка и уградња ОСБ плоча d=1.80cm - преко 

дрвене кровне конструкције прикивањем за 

рогове.  Мере узети на лицу места. Обрачун по m² 

мерено по косини 

m² 147.25   

  

6.5 Постављање дрвених контралетви дим. 3/5 cm, 

паралелно са роговима прикивањем кроз осб табле 

за рогове. Мере узети на лицу места. Обрачун по 

m² мерено по косини 

m² 147.25   

  

6.6 Израђа конструкције носача стрехе од летви, 

пресека 24/48 mm. Конструкцију извести од сувих, 

правих и без чворова јелових летви, оптималне 

дужине. Конструкцију премазати заштитним 

премазом против инсеката и труљења. Стреха је 

40cm ширине. Обрачун по m². 

m² 14.80   

  

  ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

7.0 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ       

7.1 Облагање плафона у дограђеном делу објекта и 

анексу, 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 

m² 12.20   
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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  m² постављеног плафона. 

7.2 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 12,5mm, 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  m² постављеног плафона. 

m² 6.70   

  

7.3 Израда унутрашњих сувомонтажних преградних 

неносивих зидова са једноструком металном 

потконструкцијом од ЦВ и УВ профила d=100mm. 

Укупна дебљина зида 125mm, обострано 

једноструко обложен с Кнауф или еквив. плочама 

типа - стандардна плоча (ГКБ) дебљине 12,5mm. 

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 

m² 60.14   
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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 m² постављеног зида. Обрачун по  m² 

зидова. 

7.4 Израда унутрашњег преградног зида са дрвеном 

потконструкцијом од дрвених стубова 10/10цм 

(између којих се на висини од 270cm поставља 

дрвена греда 10/10cm, која је уједно венчаница на 

коју се ослањају рогови анекса). Укупна дебљина 

зида 125mm, обострано једноструко обложен с 

Кнауф или еквив. плочама типа - стандардна плоча 

(ГКБ) дебљине 12,5mm. 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 по  m
2
 зида. 

m² 16.08   

  

  СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:   

8.0 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

8.1 Израда хоризонталне хидроизолације подова на 

тлу изолацијом (типа  Sika Top Seal 107 са 

обимном хидроизолационом траком за заптивање 

m
2
 122.50   
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ивица типа Sika Tape Seal или сл.). Обрачун по  m² 

урађене 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 стиродура д=12цм,  (мин. 

35kg/m³), са коефицијентом топлотне 

проводљивости λ = 0.036 W/mK, са ПВЦ фолијом 

преко као заштитом и припремом за цементну 

кошуљицу. Обрачун по  m²  набављених и 

уграђених плоча. 

m
2
 115.30   

  

8.3 Набавка, транспорт и постављање  плоча термо 

изолације од камене вуне, дебљине 12cm, типа 

"Кауф инсулатион КР С" или еквивалентно са 

коефицијентом топлотне проводљивости λ = 0.038 

W/mK изнад спуштеног плафона и преко АБ 

међуспратне таванице. У цену урачунати све 

потребне радове, транспорт, потребан материјал и 

спојна средства за извођење описане позиције. 
Обрачун по m

2
, комплет 

m
2
 115.30   

  

8.4 Набавка, транспорт и постављање  плоча термо 

изолације од камене вуне, дебљине 12cm, типа 

"Кауф инсулатион КР С" или еквивалентно са 

коефицијентом топлотне проводљивости λ = 0.038 

W/mK везног дела монтажног објекта и анекса, 

који се облаже касетним лимом који је предмет 

посебне позиције. У цену урачунати све потребне 

радове, транспорт, потребан материјал и спојна 

средства за извођење описане позиције. Обрачун 

по m
2
, комплет 

m
2
 5.60   

  

8.5 Набавка материјала, транспорт и постављање 

парне бране типа "Кнауф инсулатион ЛДС 35" или 

еквивалентно. Поставити парну брану директно 

испод термоизолације. Све преклопе, као и 

оштећења настала услед руковања заптивају се 

ЛДС Солифит траком. У цену урачунати све 

m
2
 120.90   
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потребне радове, транспорт, потребан материјал и 

спојна средства за извођење описане позиције. 
Обрачун по m

2
, комплет 

8.6 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. 

m
2
 147.25   

  

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

9.0 БРАВАРСКИ РАДОВИ       

9.1 Набавка (израда), транспорт и уградња 

спољашњих врата од алуминијумских профила 

завршно пластифицираних у белој боји, без термо-

прекида. Макс. коефицијент пролаза топлоте Уw 

маx = 1,5W/м2К. Испуна плота од сендвича: 

алуминијумски лим + ПВЦ панел 

(ПВЦ.2x+стиродур) + алуминијумски лим. Врата 

су снабдевена бравом буренце са кључем, гуменим 

одбојником поља отварања, стандардним оковом, 

шаркама (минимум три шарке). Предвидети  

алуминијумску лајсну за везу са обимним 

зидовима, алуминијумску подну прелазну лајсну-

праг, металну таблицу са ознаком намене као и 

херметизациони кит. Обрачун по комаду, по опису 

у свему према шеми, пропису и стандарду за 

овакву врсту радова 

    

  

пос ФВ-1, 90/210 (3.64m²) kom 2.00     

пос ФВ-2, 90/260 (2.34m²), са надсветлом kom 3.00     

пос ФВ-3, 240/260 (6.24m²), са надсветлом kom 1.00     

9.2 Прозор, од 6-коморних ПВЦ профила у белој боји. 

Профили су дебљине спољних зидова мин 2,7mm, 
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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 4мм-клима гуард солар, 

међупростор 12 mm пуњен криптоном, унутрашњи 

панел је флот 4mm. Прозорско крило се отвара око 

вертикалне осовине и на "кип", а друго само око 

вертикалне осовине, а горње крило се отварају на 

кип, у свему према шеми столарије. Uw маx = 

1,5W/m2К. Обрачун по комаду финално обрађеног 

прозора. Прозори се раде по шеми и детаљима из 

пројекта. 

пос ФП-1, 120/80 (0.96m²) kom 1.00     

пос ФП-2, 106/80 (0.85m²) kom 1.00     

пос ФП-3, 110/80 (0.88m²) kom 1.00     

пос ФП-4, 110/160 (1.76m²) kom 2.00     

9.3 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-1, 90/210 (1.89m²) kom 4.00     
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пос УВ-2, 80/210 (1.68m²) kom 1.00     

  БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

10.0 РАДОВИ  НА  ИЗРАДИ ЧЕЛИЧНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ  НАДСТРЕШНИЦЕ    

 Израда радионичке документације, набавка 

материјала (челик С235ЈРГ2 према СРПС ЕН 

10025 и ЕН 10219), сви транспорти, антикорозиона 

заштита, радионичка израда и монтажа челичне 

конструкције. Позицијом су обухваћена и сва 

спојна средства за израду и монтажу челичне 

конструкције (анкери, завртњеви, навртке, 

подлошке и електроде). Завртњеви галванизовани 

квалитета према пројекту конструкције. 

Антикорозиона заштита одговара класи 

корозивности средине Ц3 према СРПС ИСО 

12944-2. Трајност дуга (Х). Обрачун по кг. 

намонтиране и антикорозионо заштићене и обојене 

конструкције према радионичким детаљима са 

додатком од 3% за спојна средства и анкере на 

нето тежину конструкције према радионичким 

детаљима. 

kg 1350.00   

  

 РАДОВИ  НА  ИЗРАДИ ЧЕЛИЧНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ  НАДСТРЕШНИЦЕ-УКУПНО:   

11.1 ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

11.1 Покривање кровних равни челичним трапезастим 

пластифицираним лимом 40/245 "ИНМ Ариље" 

или еквивалентно. Дебљина лима мин 0.55mm. 

Лим шрафити у претходно постављене дрвене 

штафне. Спајање вршити дихтунг вијцима са 

неопренском херметизујућом подлошком 

скривеном у преклопу "фалцу", на међусобном 

растојању 30-50cm. Обрачун по m
2 
мерено по 

косини, комплет. 

m
2 147.25   

  

11.2 Покривање крова надстрешнице челичним 

термопанелима са испуном од тврдопресоване 

камене вуне, а обострано челични поцинковани 

трапезни лим. Дебљина панела 8cm, а дебљина 

m
2
 45.50   
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лима 0,6 спољашни и 0,5mm унутрашњи. Панеле 

шрафити у претходно постављену челичну 

подконструкцију. Спајање вршити дихтунг 

вијцима са неопренском херметизујућом 

подлошком скривеном у преклопу "фалцу", на 

међусобном растојању 30-50cm. Боја панела  РАЛ 

9007 (тамно сива). Обрачун по m
2
 мерено по 

косини, комплет. 

11.3 Израда опшивке стрехе хоризонталних и косих 

стреха објекта челичним пластифицираним 

касетним лимом дебљине 0.6mm – растер касета 

на 200 mm  - РАЛ 9007 (тамно сива) – типа 

Панкомерц-Пан КС или еквивалентно, на 

припремљеној дрвеној потконструкцији. У цену 

урачунати све потребне фазонске елементе 

опшивки (спољњи, унутрашњи угао....) од истог 

произвођача и у исом РАЛ-у. Обрачун по m
2
 

стрехе, комплет. 

m
2
 14.80   

  

11.4 Израда и монтажа лежећих олучних хоризонтала, 

дим. 10/12cm, од челичног пластифицираног лима 

исте боје и произвођача као кровни покривач, 

d=0.75mm. Олуке спајати поп нитнама у боји 

олука, једноредно са максималним размаком 3cm и 

залепити силиконом. Држаче олука израдити од 

пластифицираног флаха у боји олука, 25x5mm и 

нитовати са предње стране олука поп нитнама у 

истој боји на размаку до 80cm. У цену урачунати 

све потребне радове, транспорт, потребан 

материјал и спојна средства за извођење описане 

позиције. Обрачун по m олука по  опису. 

m 38.16   

  

11.5 Израда и монтажа вертикалних олука, од челичног 

пластифицираног лима  исте боје и произвођача 

као кровни покривач, d=0.75mm, дим.10/12cm, 

р.ш. до 50cm. Олуке спајати поп нитнама у боји 

олука, једноредно са максималним размаком 3cm и 

залепити силиконом. Држаче олука израдити од 

m 14.95   
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пластифицираног флаха у боји олука, 25x5mm и 

нитовати са предње стране олука поп нитнама у 

истој боји на размаку до 80cm. У цену урачунати 

све потребне радове, транспорт, потребан 

материјал и спојна средства за извођење описане 

позиције. Обрачун по m олука по  опису. 

11.6 Опшивање слемена, увала и осталих продора 

пластифицираним челичним  лимом d=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 12.80   

  

  ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

12.0 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ       

12.1 Набавка и уградња фасадних панела  са испуном од 

камене вуне дебљинеd=120mm, са коефицијентом 

топлотне проводљивости λ = 0.038 W/mK. Дебљина 

панела 12cm, а дебљина лима 0,6 спољашњи и 

0,5mm унутрашњи. Фасадне панеле монтирати у 

хоризонталној оријентацији преко претходно 

постављене челичне подконструкције која је 

обрачуната у овој позицији. Радити према детаљима 

у пројекту и према договору и детаљима одабраног 

произвођача. Боја панела  РАЛ 9002 (светло сива). 

Ценом обухваћена израда испорука и монтажа 

подконструкције, монтажа свих опшивки око 

отвора, опшивка сокле (почетак), опшивка атике и 

опшивке углова, сав спојни и причврсни материјал, 

шрафове, заптивне траке и сл. У обрачун се узима 

површина са одбијеним фасадним отворима. 

Обрачун по m
2
 изведене позиције 

m
2
 162.60   

  

12.2 Израда завршног слоја сокле фасаде од 

минералног фасадног малтера типа ,,Кулир пласт'' 

или еквивалентно, боје по накнадном избору 

инвеститора. На АБ темељми зид се прво наноси 

подлога а затим завршни  слој минералног 

m
2
 5.86   
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фасадног малтера. Обрачун по m
2
 обрађене 

површине у свему према опису и пропису за ову 

врсту радова. 

  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

13.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

13.1 Набавка комплетног материјала, транспорти и 

постављање подних противклизних керамичких 

плочица, прве класе, домаће производње у 

санитарном чвору зиданог објекта. Плочице 

поставити са фугним размаком од 3 mm. Плочице 

треба поставити на флексибилни лепак (Цересит 

ЦМ 16 или сл.) такозваним контактним лепљењем 

што подразумева наношење лепка на плочицу и на 

подлугу на коју се поставља плочица.Након 

постављања керамике одрадити фуговање са фуг 

масом (типа Цересит ЦЕ 40 или сл.) у боји по 

избору инвеститора. Обрачун по m² израђених 

керамичких плочица у свему према пропису за ову 

врсту радова. 

m
2 6.70   

  

13.2 Набавка комплетног материјала, транспорти и 

постављање зидних керамичких плочица, прве 

класе, домаће производње у санитарном чвору 

зиданог објекта. Плочице поставити са фугним 

размаком од 3 mm. Плочице треба поставити на 

флексибилни лепак (Цересит ЦМ 11 или сл.) 

такозваним контактним лепљењем што 

подразумева наношење лепка на плочицу и на 

подлугу на коју се поставља плочица.Након 

постављања керамике одрадити фуговање са фуг 

масом (типа Цересит ЦЕ 40 или сл.) у боји по 

избору инвеститора. У цену урачунати  набавку и 

постављање угаоних алуминијумских лајсни. 

Обрачун по m
2
 израђених керамичких плочица у 

свему према пропису за ову врсту радова. 

m
2 31.82   

  

13.3 Набавка комплетног материјала, транспорт и m
2 60.36     
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постављање подних неглазираних противклизних 

гранитних керамичких плочица, прве класе, 

домаће производње у улазним ходницима, 

магацину и помоћним просторијама. Плочице 

поставити са фугним размаком од 3 mm. Плочице 

треба поставити на флексибилни лепак (Цересит 

ЦМ 16 или сл.) такозваним контактним лепљењем 

што подразумева наношење лепка на плочицу и на 

подлугу на коју се поставља плочица.Након 

постављања керамике одрадити фуговање са фуг 

масом (типа Цересит ЦЕ 40 или сл.) у боји по 

избору инвеститора. Обрачун по m² израђених 

керамичких плочица у свему према пропису за ову 

врсту радова. 

13.4 Набавка материјала , транспорт и облагање подова 

керамичким киселоотпорним плочицама 1. класе, 

димензија, боја и слог према избору Инвеститора у 

новопројектованом делу монтажног објекта. 

Плочице одрадити са потребним нагибима према 

сливницима и лепе на претходно припремљену 

подлогу. Плочице се раде на отворену фугу, а на 

крају све поврсине треба добро очистити. Фугу 

цца 3mm /облика у зависности од избора 

керамичке плочице / исфуговати фугомалом  у 

тону по избору пројектанта . У цену урачунати  И 

постављање подних лајсни за прелаз измедју две 

подне површине у истој равни са различитом 

подном облогом. Радове извести у свему према 

важећим техничким прописима .Обрацун по m
2
. 

Обрачун по m
2
 постављених плочица са 

фуговањем. 

m
2 48.24   

  

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

14.0 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

14.1 Глетовање и бојење полудисперзивним бојама 

гипскартонских зидова. Површине обрусити и 
m² 152.44   
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очистити и глетовати у два слоја глет масом према 

упутству произвођача а затим бојити у два слоја. 

Боја и тон по избору инвеститора. Позиција 

подразумева употребу лаке покретне скеле. 

Обрачун по m
2
 

14.2 Глетовање и бојење полудисперзивним бојама 

малтерисаних АБ стубова, греда и дозиданих 

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. Позиција подразумева 

употребу лаке покретне скеле.Обрачун по m
2
 

m² 49.82   

  

14.3 Бојење полудисперзивним бојама постојећих 

зидова. Површине очистити, нанети подлогу а 

затим бојити у два слоја. Боја и тон по избору 

инвеститора. Позиција подразумева употребу лаке 

покретне скеле.Обрачун по m
2 

m² 72.80   

  

14.4 Глетовање и бојење гипскартонских плафона. 

Површине обрусити и очистити и глетовати у два 

слоја глет масом према упутсту произођача, а 

затим бојити у два слоја. Позиција подразумева 

употребу лаке покретне скеле.Обрачун по m
2 

m² 12.20   

  

14.5 Глетовање и бојење малтерисаних плафона. 

Површине обрусити и очистити и глетовати у два 

слоја глет масом према упутсту произођача, а 

затим бојити у два слоја. Позиција подразумева 

употребу лаке покретне скеле.Обрачун по m
2 

m² 94.38   

  

  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

 РЕКОНСТРУКЦИЈA  И ДОГРАДЊА ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА – УКУПНО:   

III ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- НОВИ И ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ И СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 
III/1 ВОДОВОДНА МРЕЖА       

1.0 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ       

1.1 Обележавање објекта, преношење пројектоване 

трасе водоводне мреже и потребних репера на 
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терен. Обрачун по m. 

противпожарна водоводна мрежа m 300.00     

санитарна водоводна мрежа m 200.00     

1.2 Геодетско снимање изграђене спољне водоводне и 

хидрантске мреже и шахтова са израдом 

геодетско-топографског ситуационог плана. У 

ситуационом плану приказати тачне трасе и 

дубине цевне мреже и шахтова. 

    

  

противпожарна водоводна мрежа m 300.00     

санитарна водоводна мрежа m 200.00     

  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ- УКУПНО:   

2.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

2.1 Чишћење и припремање терена. Терен очистити 

1.0 m  лево и десно од осовине инсталације 
    

  

противпожарна водоводна мрежа m
2
 300.00     

санитарна водоводна мрежа m
2
 200.00     

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ –УКУПНО:   

3.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

3.1 Сечење асфалтне конструкције d=10-15cm . 

Обрачун по метру исеченог асфалта- 
m 800.00   

  

3.2 Разбијање асфалтне конструкције са  одвозом шута 

на депонију на удаљености до 5.0 кm. Обрачун по 

m
2
 разбијеног асфалта 

m
2
 400.00   

  

3.3 Поновно асфалтирање исечених и разбијених 

асфалтних површина приликом израде водоводне 

мреже дебљине слоја d=20 cm са израдом подлоге 

од дробљеног камена.Обрачун по m
2
 уграђеног 

асфалта 

m 10.00   

  

3.4 Ископ земље за каналске ровове и шахтове за 

полагање водоводних цеви са одбацивањем 

ископаног материјала на 1,0 m од ивице с једне 

стране рова. Ископ је 95% машински, а 5% ручни. 

Ширина ископа за водоводне цеви износи 0,50 m 

Пре полагања цеви дно мора бити поравнато, а 

m
3 300.00   
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бочне стране правилно одсечене. У цену ископа 

урачунати, осигурање рова од обрушавања и 

евентуално црпљење воде из рова. Обрачун по m
3
 

ископане земље 

3.5 Набавка,транспорт и уградња песка у ров са 

планирањем дна рова и разастирањем испод изнад 

и поред водоводних цеви са подбијањем песка у 

укупном слоји од 10 + D + 10 cm. Обрачун по m
3
 

уграђеног песка. Обрачун по m
3 
уграђеног песка 

m
3 70.00   

  

3.6 Одвоз вишка земље из ровова и ископа за шахте, 

на депонију удаљености до 5 km. У цену одвоза 

урачунато је и планирање и разастирање одвежене 

земље на депонију. Ископ у самониклом стању се 

увећава за 20% трајног повећања запремине. 
Обрачун по m

3
 одвежене земље 

m
3 348.00   

  

3.7 Набавка, транспорт и уградња шљунка за 

затрпавање ровова за водоводне цеви, преко слоја 

песка шљунком у  слојевима од по 30 cm. Шљунак 

насути у предвиђеном слоју и набити до потребне 

збијености. Обрачун по m
3
 уграђеног шљунка 

m
3 120.00   

  

3.8 Затрпавање ровова за водоводне цеви, земљом из 

ископа, преко слоја уграђеног  песка, са набијањем 

у слојевима од по 30.0 cm Земљу набијати до 

потребне збијености, према  правилима и 

прописима за ову врсту радова. Обрачун по m
3
 

уграђене земље 

m
3
 110.00   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

4.0 БЕТОНСКИ РАДОВИ       

4.1 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 m
3
 

избетонираног стубића или анкерблока. 

m
3
 3.50   

  

4.2 Пробијање отвора испод темеља котларнице ради 

увођења новопројектоване водоводне и хидрантске 
kom 4.00   
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мрееже, као и у просторију за смештај постројења 

за повишењење притиска. Обрачун по комаду 

4.3 Израда бетонског постоља за постављање 

поклопца - округле капе код надземних хидраната. 

Обрачун по комаду уграђеног бет.постоља 

kom 4.00   
  

4.4 Набавка материјала и израда бетонских темеља 

димензија 80 x 40 x 40 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 4.00   

  

4.5 Израда армирано-бетонске водоводне шахте  за 

смештај водоводне арматуре за прикључак 

цистерне и за потребе објекта за смештај 

медицинског отпада. Шахте су светлих димензија 

1.2 x 1.2 x 1.2 м, и 1.0 x 1.0 x 1.0 м, д = 15 cm, 

Шахте израдити бетоном марке МБ 20, у 

потребној оплати, са мрежастом арматуром Q335 

(у свему према детаљу из графичке 

документације). Испод плоче уградити тампон 

шљунка d=10cm. У цену улази оплата и потребна 

арматура. Обрачун по комаду 

    

  

Вш1   1.20 x 1.20 x 1.20  kom 1.00     

Вш2  1.00 x 1.00 x 1.00 kom 1.00     

  БЕТОНСКИ РАДОВИ- УКУОНО:   

5.0 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

5.1 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 и туљцима с 

летећим прирубницама. Обрачун по м уградјених 

цеви. Обрачун по m изведене мреже. 

 

   

  

ПЕ ОД 25 mm/ 10 бара  m 39.00     

ПЕ ОД 32 mm / 10 бара  m 115.00     
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ПЕ ОД 63 mm / 10 бара  m 55.00     

ПЕ ОД 110 mm /10 бара m 295.00     

5.2 Набавка цеви и фитинга и израда водоводне мреже 

од ППР водоводних цеви, за радни притисак од 10 

бара, у помоћном објекту, 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 испитивања. Обрачун по m 

изведене мреже. 

 

   

  

ППР 20 x 3.4 мм (1/2") m 13.50     

5.3 Набавка,транспорт и уградња водоводних цеви од 

поцинкованог материјала у котларници, заједно са 

потребним фитингом и спојницама , као и 

изолацијом цеви. Обрачун по m уграђених цеви 

 

   

  

ПОЦ Ø 15 m 15.00     

5.4 Набавка и монтажа у водомерном шахту, на месту 

прикључка на градску мрежу и за потребе 

функционисања хидростанице, ливено гвоздених 

фазонских комада с антикорозивном заштитом, 

прирубницама и завртњима. У цену улази и сав 

остали материјал неопходан за уградњу. Обрачун 

по килограму 

kg 423.00   

  

5.5 Набавка и уградња у горњој плочи водоводиних 

шахти, шахтовског поклопца од нодуларног лива 

са рамом пречника отвора Ø610mm. Поклопац је с 

пригушним улошком, изменљив, причвршћен 

помоћу зглоба, светлог отвор 610mm, h=100mm, 

Ц250, у складу с ЕН 124. Обрачун по комаду 

убетонираног шахтовског поклопца са рамом. 

kom 3.00   
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5.6 Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздене ЛГ  

и месингане арматуре  и вентила. Обрачун по 

комаду 
    

  

Туљак ДН 200 kom 2.00     

Туљак ДН 110 kom 6.00     

Туљак ДН80 kom 4.00     

ЗГК ДН 200 mm kom 2.00     

ЗГК ДН 100 mm kom 4.00     

ЗГК ДН 80 mm kom 8.00     

МДК ДН 200 mm kom 2.00     

МДК ДН 100 mm kom 3.00     

МДК ДН 80 mm kom 4.00     

Неповратни вентил ДН 80 mm kom 1.00     

Хватач нечистоћа ДН 80 mm kom 1.00     

Огрлица ДН 80/40 kom 1.00     

ЛС ДН 80 mm kom 4.00     

Округла капа kom 4.00     

Уградбена гарнитура kom 4.00     

Вентил са испустом ДН 40 mm kom 1.00     

Вентил са испустом ДН 32 kom 1.00     

Вентил са испустом ДН 25 mm kom 3.00     

Вентил ДН 40 mm kom 1.00     

Вентил  ДН 32 kom 2.00     

Вентил  ДН 25 mm kom 3.00     

5.7 Набавка и монтажа на хидрантској мрежи у рову 

фазонских комада од полиетилена високе густине 

ХДПЕ ПЕ-100 (СДР 17, С-8). Обрачун по комаду. 

    
  

ПЕ Т комад 110/110 kom 7.00     

ПЕ Т комад 110/75 kom 2.00     

ПЕ Т комад 110/63 kom 4.00     

ПЕ W90° комад 110 kom 12.00     
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ПЕ редукција комад 110/75 (чвор Ч23) kom 1.00     

5.8 Набавка, транспорт и монтажа пропусних 

месинганих вентила са капом и розетом  за радни 

притисак од 10 бара. Обрачун по комаду. 

    
  

ДН 20  (Ø 15)  kom 5.00     

ДН 25  (Ø 20)  kom 2.00     

5.9 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 4.00   

  

5.10 Набавка, транспорт и монтажа поред надземног 

пожарног хидраната на бетонским темељима 

самостојећих ормана, димензија 1105x564x252 mm 

са опремом за надземне хидранте:                                        

- 4 x Црево тревира О52 mm, L=15m,                                

- 2 x Млазница О52/О12 mm,                                             

- 1 x Кључ за надземни хидрант,                                       

- 1 x Кључ- "АБЦ" и                                                           

- 1 x Кључ-"Ц". Обрачун по комаду монтираног 

ормана са стандардном опремом. 

kom 4.00   

  

5.11 Извршити испитивање непропустљивости 

водоводне мреже, под пробним хидрауличким 

притиском у свему према прописима. Обрачун по 

комплету, паушално. 

komplet 1.00   

  

5.12 Извршити испирање и дезинфекцију водоводне 

мреже у свему према важећим прописима, за 

комплетне инсталације водоводне мреже 

(спољашње и унутрашње). Након дезинфекције 

прибавити атест о санитарној исправности мреже 

и воде. Обрачун по комплету испраног и 

дезинфикованог цевовода. 

komplet 1.00   
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5.13 Испитивање спољних и унутрашњих хидранта у 

погледу прописаног протока при захтеваном 

хидродинамичком притиску воде на изливу и 

прибављање атеста од овлашћене фирме за ту 

делатност. Обрачун по комаду комплетно 

прегледаног и испитаног хидранта. 

kom 14.00   

  

5.14 Набавка, транспорт и уградња водомера са  

даљјинским очитавањем , у свему према 

правилима и прописима за ову врсту радова , као и 

техничким условима ЈКП " Водовод"-а Краљево. 
Обрачун по комаду 

    

  

Водомер ДН 80 mm kom 1.00     

Водомер ДН 40 mm kom 1.00     

Водомер ДН 25 mm kom 1.00     

Водомер ДН 20 mm kom 1.00     

5.15 Набавка и испорука хидростанице противпожарне 

воде тип CALPEDA BS2F 2МXH 4803/A или 

одговарајуће РАДНА + РЕЗЕРВНА  пумпа. Q=15 

лит/с на H=3.0 барa. Снага постројења Н=1x7.5 кW 

(+ 7,5кW резервна пумпа), u=400 вац. Све 

смештено на заједничком поцинкованом 

антивибрационом постољу, пумпе спојење у 

паралелној вези усисним ИНОX АИСИ 304 

колектором ДН 100 са кугла вентилима за сваку 

пумпу, потисним ИНОX АИСИ 304 колектором 

ДН 80 са кугла и неповратним вентилима за сваку 

пумпу и две хидрофорске посуде капацитета 

В=24лит. Постројење је погоњено орманом 

аутоматике са 24 сата провером рада пумпи, 

аутоматика конципирана за противпожарни 

режим. Обрачун по комаду 

kom 1.00   

  

5.16 Демонтажа постојеће станице за подизање 

притиска. Обрачун по комаду. 
kom 1.00   

  

5.17 Измештање постојећег хидранта (код улазне 

капије) . Обрачун по комаду. 
kom 1.00   
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5.18 Демонтажа и поновна монтажа зидног хидранта у 

котларници. Обрачун по комаду. 
kom 1.00   

  

5.19 Набавка и уградња вентила са испустом ДН 50mm 

у котларници. Обрачун по комаду. 
kom 1.00   

  

5.20 Израда прикључка на уличну водоводну мрежу. У 

цену улази заустављање воде, блиндирање 

постојећег прикључка уградњом завршне 

прирубнице (пречника 80 mm) у шахти 

прикључка, сечење постојећих ПЕХД цеви 

пречника ОД 225 mm и поновно пуштање воде у 

експлоатацију након уградње фазонских комада.. 
Обрачун по комаду. 

kom 1.00   

  

  ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

6.0 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ       

6.1 Уградња комплет WC шоље од фајанса I класе 

беле боје са монтажом и водокотлицем у свему по 

избору инвеститора.Позицијом обухваћена  шоља , 

пластична цев Ø 32 mm за спој шоље и испирача 

бешумни нискомонтажни ПВЦ водокотлић , цеви 

3/8 за спој водокотлића и угаоног вентила , 

поклопац од тврде пластике , гумена подлога , 

гумена навлака са обујмицама , ПВЦ цеви Ø 100 

mm , месингани затварач и пластични типл. 

Обрачун по комаду. 

kom 23.00   

  

6.2 Набавка, транспорт и уградња комплет WC шоље 

за ососбе са посебним потребама која се састоји 

од: специјалне керамичке WC шкољке и 

обостраних зидних носача, комплет са 

нискомонтажним бешумним ПВЦ водокотлићем, 

испирном пластичном цеви 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 материјал .Обрачун по комаду. 

kom 1.00   

  

6.3 Набавка,транспорт и уградња умиваоника од       
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фајанса I класе, беле боје, са уградњом и 

везивањем на водоводну и фекалну канализациону 

мрежу. Прикључење на канализацију преко 

комплет сифона. Уз умиваоник набавити и 

комплет прикључне заптивне гуме, потребан 

заптивни и спојни материјал, као и одговарајуће 

вентиле , димензије 500 x 400 .Обрачун по комаду. 
умиваоник од фајанса kom 78.00     

са коритом од прохрома  kom 1.00     

6. 4 Набавка, транспорт и уградња умиваоника за 

особе са посебним потребама који се саастоји од: 

керамичког болничког умиваоника, величине цца 

50x50 цм, стојеће батерије за топлу и хладну воду, 

два угаона вентила ДН15 спојена на довод воде и 

зидног нагнутог заокретног огледала .Обрачун по 

комаду. 

kom 1.00   

  

6.5 Набавка, транспорт и уградња зидне једноручне 

славине код умиваоника за топлу и хладну воду. 

Обрачун по комаду. 
    

  

// са покретном лулом kom 79.00     

// за напајање Тв из нискомонтажних бојлера kom 1.00     

// са активирањем  на лакат kom 2.00     

6.6 Набавка транспорт и уградња једноделног 

судоперског праоника са коритом од росфраја са 

повезивањем на водоводну и канализациону мрежу 

као и са фрижидером и две рингле – 

комплет.Обрачун по комаду. 

kom 7.00   

  

6.7 Набавка, транспорт и уградња зидне кухињске  

славине за топлу и хладну воду са две 

цеви.Обрачун по комаду. 

 
   

  

// са активирањем  на ножну педалу kom 12.00     

// централно напајање Тв са покретном лулом kom 6.00     

// за напајање Тв из нискомонтажних бојлера kom 1.00     

6.8 Набавка, транспорт и уградња кухињског kom 6.00     



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 148 од 237 

праоника са два корита 60 x 60 x 50 cm на 

растојању од 30cm (радни део).Иза судопере  

уградити плочу 1.5 x 2.0 x 0.10 cm. Све елементе 

уградити од материјала отпорног на базе киселине 

и т120° Обрачун по комаду. 

6.9 Набавка, транспорт и уградња трокадера од 

фајанса беле боје , И категорије са решетком од 

прохрома ,  Уз трокадеро набавити водокотлић са 

једноручном зидном славином за топлу и хладну 

воду , са прод уженом лулом. Обрачун по комаду. 

kom 3.00   

  

6.10 Набавка , транспорт и уградња писоара са 

вентилима на  потез , са везивањем на водоводну и 

канализациону мрежу. Писоаре набавити и 

уградити у свему према избору инвеститора и 

спецификацији произвођача. Обрачун по комаду 
уграђеног писоара. 

kom 1.00   

  

6.11 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 10 литара kom 10.00     

Бојлер хоризонтални од 50 литара kom 1.00     

  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ –УКУПНО:   

7.0 САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА       

7.1 Набавка,транспорт и монтажа сушача са сензором 

за руке по избору инвеститора. Обрачун по 

комаду. 

kom 10.00   
  

7.2 Набавка,транспорт и уградња четке за WC шољу 

по избору инвеститора и детаљима произвођача. 

Обрачун по комаду. 
kom 24.00   
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7.3 Набавка,транспорт и уградња држача за течни 

сапун  по избору инвеститора и детаљима 

произвођача .Обрачун по комаду. 
kom 89.00   

  

7.4 Набавка,транспорт и уградња држача за тоалет 

папир поред WCшоље по избору инвеститор и 

детаљима  произвођача .Обрачун по комаду. 
kom 24.00   

  

7.5 Набавка, транспорт и уградња држача ствари - 

чивилук на вратима у wц -има Обрачун по комаду. 
kom 24.00   

  

7.6 Набавка,транспорт и уградња држача роло папира 

поред умиваоника у свему према избору 

инвеститора и детаљима произвођача .Обрачун по 

комаду. 

kom 89.00   

  

7.7 Набавка,транспорт и уградња огледала са 

етажером а у свему према избору инвеститора и 

детаљима произвођача .Обрачун по комаду. 
kom 79.00   

  

  САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА – УКУПНО:   

  ВОДОВОДНА МРЕЖА –УКУПНО:   

   

III/2 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 
    

  

1.0 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ       

1.1 Обележавање објекта, преношење пројектоване 

трасе фекалне канализационе мреже и потребних 

репера на терен. Обрачун по m. 
m 150.00   

  

1.2 Геодетско снимање изграђене канализационе 

мреже и шахтова са израдом геодетско-

топографског ситуационог плана. У ситуационом 

плану приказати тачне трасе и дубине цевне мреже 

и шахтова.Обрачун по m. 

m 150.00   

  

  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

2.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

2.1 Чишћење и припремање терена. Терен 

очистити 1.0 m  лево и десно од осовине 

инсталације Обрачун по m
2
. 

m
2 150.00   

  

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ-УКУПНО:   
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3.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

3.1 Сечење асфалтне конструкције d=10-15 cm . 
Обрачун по м исеченог асфалта 

m 32.00   
  

3.2 Разбијање асфалтне конструкције са  одвозом шута 

на депонију на удаљености до 5.0 km. Обрачун по 

m
2
 разбијеног асфалта 

m
2 16.00   

  

3.3 Поновно асфалтирање исечених и разбијених 

асфалтних површина приликом израде 

канализационе мреже дебљине слоја d=20 cm са 

израдом подлоге од дробљеног камена. Обрачун 

по m
2
 уграђеног асфалта 

m
2 4.00   

  

3.4 Шлицање подне плоче у објекту за третман 

медицинског отпада, за пролаз канализационих 

цеви, у ширини од 40 cm, у свему према пројекту. 

Дебљина подне плоче је до 15 cm. Обрачун по m. 

m 11.00   

  

3.5 Ручни ископ материјала испод доње плоче у 

објекту за третман медицинског отпада. Дубина 

ископа је променљива од 40 до 80 cm. Ископ 

радити у пројектованом нагибу. У цену улази и 

изношење шута ван објекта. Обрачун по m
3
. 

m
3 2.50   

  

3.6 Пробијање отвора кроз темељне зидове објекта за 

третман медицинског отпада на месту проласка 

хоризонталне водоводне и канализационе мреже. 

Пробијање извести пажљиво. Отвори морају да 

буду довољног пречника за пролаз водоводне цеви 

ДН 25 mm 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 4.00   

  

3.7 Бетонирање бетонске плоче на месту проласка 

новопројектоване канализационе мреже објекта за 

третман медицинског отпада. Бетонску плочу 

урадити у равни постојеће плоче. Пре бетонирања 

обавезно извршити набијање шљунка до потребне 

m
2 4.50   
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збијености. 

3.8 Пробијање отвора кроз кровну конструкцију 

објекта за третман медицинског отпада на месту 

проласка вертикалне канализационе мреже. 

Пробијање извести пажљиво. Шут прикупити 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. У цену урачунати и враћање кровне 

конструкције након уградње вентилационе главе 

(капе). Обрачун по комаду отвора 

kom 1.00   

  

3.9 Ископ земље за каналске ровове и шахтове за 

полагање канализационих цеви са одбацивањем 

ископаног материјала на 1,0 m од ивице с једне 

стране рова. Ископ је 95% машински, а 5% ручни. 

Ширина ископа за канализационе цеви износи   

0,80 m .Пре полагања цеви дно мора бити 

поравнато, а бочне стране правилно одсечене. У 

цену ископа урачунати осигурање рова од 

обрушавања и евентуално црпљење воде из рова. 
Обрачун по m

3
 ископане земље 

m
3
 220.00   

  

3.10 Набавка,транспорт и уградња песка у ров са 

планирањем дна рова и разастирањем испод изнад 

и поред канализационих цеви са подбијањем песка 

у укупном слоји од 10 + D + 10 cm. Обрачун по m
3
 

уграђеног песка 

m
3
 50.00   

  

3.11 Одвоз вишка земље из ровова и ископа за шахте, 

на депонију удаљености до 5 км. У цену одвоза 

урачунато је и планирање и разастирање одвежене 

земље на депонију. Ископ у самониклом стању се 

увећава за 20% трајног повећања запремине. 
Обрачун по m

3
 одвежене земље 

m
3
 219.00   

  

3.12 Набавка, транспорт и уградња шљунка за 

затрпавање ровова за водоводне цеви, преко слоја 

песка шљунком у  слојевима од по 30 cm. Шљунак 

насути у предвиђеном слоју и набити до потребне 

збијености. Обрачун по m
3
 уграђеног шљунка 

m
3
 130.00   
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3.13 Затрпавање ровова за канализационе  цеви, 

земљом из ископа, преко слоја уграђеног песка, са 

набијањем у слојевима од по 30.0 cm Земљу 

набијати до потребне збијености, према  

правилима и прописима за ову врсту радова. 
Обрачун по m

3
 уграђене земље 

m
3
 38.00   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

4.0 БЕТОНСКИ РАДОВИ       

4.1 Набавка потребног материјала и израда 

ревизионог шахта од АБ прстенова Ø 1000mm. 

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 димензија 1,4 x 1,4 m, 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 поклопца 

m 17.00   

  

4.2 Израда прикључка на уличну фекалну 

канализациону мрежу, у постојећој шахти, са 

пробијањем отвора и  обрадом око цеви. Обрачун 

по комаду 

kom 1.00   

  

  БЕТОНСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

5.0 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

5.1 Набавка, транспорт и израда унутрашње 

канализационе мреже од тврдих ПВЦ 

канализационих цеви за кућну канализацију са 

потребним фазонским комадима за објекат за 

третман медицинског отпада У цену 

урачунати и сав потребан спојни материјал. 

 

   

  

ПВЦ Ø50 mm m 5.00     

ПВЦ Ø75 mm m 1.50     
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ПВЦ Ø110 mm m 16.00     

5.2 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 m изведене мреже. 

    

  

ПВЦ Ø160 mm m 190.00     

5.3 Набавка, транспорт и монтажа сливника       

ПВЦ Ø 50 mm kom 1.00     

ПВЦ Ø 70 mm kom 1.00     

ЛГ Ø 100 mm kom 2.00     

сливници са браном против непријатних мириса од 

прохрома типа ACO Easy Flow или сличн , Ø 100 

mm. 

kom 15.00   
  

5.4 Набавка и монтажа типске вентилационе главе од  

поцинкованог лима, дужине 1.5 m која се монтира  

на крову на крају вертикале. Уз капу дати опшивку 

од поцинкованог лима преко крова. 

    

  

Ø 120 mm kom 1.00     

5.5 Испитивање канализационе мреже на пропустност 

и вододрживост спојева. Обрачун по m испитане 

мреже. 

m 212.50   
  

5.6 Набавка и уградња у горњој плочи канализационог  

шахта шахтовског поклопца од нодуларног лива са 

рамом пречника отвора Ø610mm. Поклопац је с 

пригушним улошком, изменљив, причвршћен 

помоћу зглоба, светлог отвор 610 mm, х=100mm, 

C250, у складу с ЕН 124. Обрачун по комаду 

убетонираног шахтовског поклопца са рамом. 

kom 13.00   

  

  ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

III/3 АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА    

1.0 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ       

1.1 Обележавање објекта, преношење пројектоване m 315.00     
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трасе атмосерске канализације и потребних репера 

на терен. Обрачун по m. 

1.2 Геодетско снимање изграђене атмосферске мреже 

и шахтова са израдом геодетско-топографског 

ситуационог плана. У ситуационом плану 

приказати тачне трасе и дубине цевне мреже и 

шахтова. Обрачун по m. 

m 315.00   

  

  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

2.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

2.1 Чишћење и припремање терена. Терен очистити 

1.0 m  лево и десно од осовине  инсталације. 

Обрачун по m. 
m

2
 315.00   

  

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

3.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

3.1 Сечење асфалтне конструкције d=10-15 cm. 
Обрачун по м исеченог асфалта 

m 20.00   
  

3.2 Разбијање асфалтне конструкције са  одвозом шута 

на депонију на удаљености до 5.0 km. Обрачун по 

m
2
 разбијеног асфалта 

m
2
 10.00   

  

3.3 Поновно асфалтирање исечених и разбијених 

асфалтних површина приликом израде 

канализационе мреже дебљине слоја d=20 cm са 

израдом подлоге од дробљеног камена. Обрачун 

по m
2
 уграђеног асфалта 

m
2
 10.00   

  

3.4 Ископ земље за каналске ровове и шахтове за 

полагање канализационих цеви са 

одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м 

од ивице с једне стране рова. Ископ је 95% 

машински, а 5% ручни. Ширина ископа за 

канализационе цеви износи 0,80 м Пре 

полагања цеви дно мора бити поравнато, а 

бочне стране правилно одсечене. У цену 

ископа урачунати осигурање рова од 

обрушавања и евентуално црпљење воде из 

m
3 295.00   
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рова. Обрачун по m3 ископане земље 

3.5 Набавка,транспорт и уградња песка у ров са 

планирањем дна рова и разастирањем испод изнад 

и поред канализационих цеви са подбијањем песка 

у укупном слоји од 10 + D + 10 cm.  

Обрачун по m
3
 уграђеног песка 

m
3 110.00   

  

3.6 Одвоз вишка земље из ровова и ископа за шахте, 

на депонију удаљености до 5 km. У цену одвоза 

урачунато је и планирање и разастирање одвежене 

земље на депонију. Ископ у самониклом стању се 

увећава за 20% трајног повећања запремине. 

Обрачун по м3 одвежене земље 

m
3 132.00   

  

3.7 Набавка, транспорт и уградња шљунка за 

затрпавање ровова за водоводне цеви, преко слоја 

песка шљунком у  слојевима од по 30 cm. Шљунак 

насути у предвиђеном слоју и набити до потребне 

збијености. Обрачун по m
3
 уграђеног шљунка 

m
3 80.00   

  

3.8 Затрпавање ровова за канализационе  цеви, 

земљом из ископа, преко слоја уграђеног песка, са 

набијањем у слојевима од по 30.0 cm. Земљу 

набијати до потребне збијености, према  

правилима и прописима за ову врсту радова. 

Обрачун по m
3
 уграђене земље 

m
3 100.00   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

4.0 БЕТОНСКИ РАДОВИ       

4.1 Израда армирано-бетонског ревизионог окна 

ливеног на лицу места, светлих димензија 1.0 x 1.0 

h просечне висине 0.8 m, дебљине зидова и горње 

плоче d=15 cm, доње плоче d=10 cm. Окно 

израдити бетоном марке МБ 20, у потребној 

оплати, са двостраном мрежастом арматуром 

Q335. У горњој плочи оставити отвор за уградњу 

шахт поклопца, а на зидовима отворе за цевовод 

атмосферске канализације и потребне прикључне 

цеви. Испод плоче уградити тампон шљунка 

kom 13.00   
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d=10cm . У цену улази оплата и потребна 

арматура. 

4.2 Израда прикључка на уличну атмосферску 

канализациону мрежу, у постојећој шахти, са 

пробијањем отвора и  обрадом око цеви Обрачун 

по комаду 

kom 1.00   

  

  БЕТОНСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

5.0  ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

5.1 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. 

    

  

ПВЦ Ø160 mm m 123.00     

ПВЦ Ø200 mm m 146.00     

ПВЦ Ø250 mm m 39.00     

ПВЦ Ø300 mm m 51.00     

5.2 Испитивање канализационе мреже на пропустност 

и вододрживост спојева. Обрачун по m испитане 

мреже. 

m 361.00   
  

5.3 Набавка и уградња у горњој плочи канализационог  

шахта, шахтовског поклопца од нодуларног лива 

са рамом пречника отвора Ø610mm. Поклопац је с 

пригушним улошком, изменљив, причвршћен 

помоћу зглоба, светлог отвор 610mmm, х=100mm, 

Ц250, у складу с ЕН 124. Обрачун по комаду 

убетонираног шахтовског поклопца са рамом. 

kom 13.00   

  

5.4 Набавка, транспорт и уградња бубњева за 

сливнике Ø450 од бетонских цеви са израдом 

бетонског постоља и отвора на 0.50 m од горње 

ивице за прикључак сливника на колектор. 
Обрачун по комаду 

kom 3.00   

  

5.5 Набавка, транспорт и уградња сливничке решетке 

са оквиром 400 x 400 mm са израдом бетонског 

осигурања око рама. Обрачун по комаду 

kom 3.00   
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5.6 Набавка, транспорт и уградња ливеног олучњака.  

Олучњак се састоји од таложне посуде и отвора за 

одвод пречника 150 mm. У цену улази и 

повезивање постојећих олука на олучњак и 

пробијање отвора у бетонским прстеновима, за 

прикључак олучне цеви на атмосферку 

канализацију. Обрачун по комаду 

kom 28.00   

  

 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА-УКУПНО:   

 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- НОВИ И ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ И СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

–УКУПНО: 

  

IV ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE ИНСТАЛАЦИЈE НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА И СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

 Сваком позицијом овог предмера и предрачуна 

предвиђа се испорука на место градње  

свог потребног материјала, његово уграђивање и 

повезивање како је позицијама предвиђено 

испитивање и пуштање у исправан рад, као и 

довођење у исправно стање оштећених места. 

Сав употребљени материјал мора бити првокласан 

и да одговара нашим стандардима. Сви радови 

морају бити изведени стручном радном снагом, 

одговарајућим алатом и у складу са прописима из 

ове области. 

 

   

  

1.0 НАПАЈАЊЕ  КПК, ГРО и РО       

1.1 Ископ у земљишту III категорије у облику рова 

правоугаоног пресека (ширине 0,4m, дубине 0,8m),  

на траси од ТС до кабловске прикључне кутије 

КПК, формирање постељице за цев од једног слоја 

песка гранулације до 4мм или уситњене просејане 

земље "здравице", дебљине слоја 10cm, 

постављање ПВЦ упозоравајуће траке 40cm изнад 

каблова, тампонирање рова у слојевима дебљине 

20cm, са набијањем механичким набијачем, 

поравнавање терена и одвоз вишка материјала на 

депонију са враћањем у првобитно стање. Ова 

m 267.00   
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позиција се односи и на потребан ископ за каблове 

који се полажу од објекта ка хидростаници, 

спољној јединици за климу и дизел електричном 

агрегату. Ископ земље за спољшње осветљење је 

специфициран у одељку Ц.   

1.2 Испорука  ПВЦ траке за упозорење m 157.00     

1.3 Набавка, испорука и постављање са повезивањем 

кабла PP00/А 4x185 mm
2
.  Кабл се полаже у 

ископан ров кроз  ПВЦ цеви ИЦЕ-ЕН 110  и 

једним крајем се везује у КПК на фасади објекта, а 

другим крајем се везује у ТС. Позиција 

подразумева потребне стопице за везу, као и 

повезивање у самој ТС са свим потребним 

материјалом. 

m 110.00   

  

1.4 Испорука и уградња ПВЦ ИЦЕ-ЕН 110 цеви за 

провлачење напојног кабла. 
m 110.00   

  

1.5 Испорука и уградња ПВЦ цеви фи 50 за 

провлачење кабла за хидростаницу,гаражу, 

спољну јединицу клима и ДЕА. 

m 160.00   
  

1.6 Ископ земље III категорије у облику коцке чије су 

ивице 1,4 m за једну шахту 1x1x1 и одвоз вишка 

земље након довођења терена у пређашње стање. 

m
3 3.00   

  

1.7 Испорука свог потребног материјала и израда 

бетонског кабловског окна-шахта, чистог простора 

1x1x1m, бетоном МБ20, са монтажом и 

демонтажом оплате и испоруком и уградњом 

ливеног поклопца за тешки транспорт са натписом 

"ЕЛЕКТРИКА". 

kom 2.00   

  

1.8 Испорука ПВЦ штитника-угаоника. m 110.00     

1.9 Набавка и постављање ознака кабловских траса на 

регулисаном терену. 
kom 3.00   

  

1.10 У постојећи ГРО 1 уградити:       

* осигурач НВ 125/100А комплет kom 3.00     

* осигурач НВ 100/80А комплет kom 6.00     

1.11 У постојећи РО-5 уградити:  kom 17.00     
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* ФИД склопку 16/0.03А       

1.12 Испорука и уградња кутије за изједначавање 

потенцијала ГСИП у коју сместити шину 10xM8 и 

поклопцем. 

kom 3.00   
  

1.13 Испорука и уградња кутије за изједначавање 

потенцијала у мокрим чворовима и чајним 

кухињама PS-49 у коју сместити шину за везу са 

металним масама. 

kom 28.00   

  

1.14 Испитивање кабла, прибављање атеста и пуштање 

под напон. 
Paušalno 1.00   

  

  НАПАЈАЊЕ  КПК, ГРО и РО- УКУПНО:   

2.0 ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРИЗЕМЉЕ 

И СПРАТ 

 
   

  

2.1 Испорука и монтажа уградног инсталационог 

материјала за монтажу у зид: 
 

   
  

а) Једнополни инсталациони уградни прекидач 

250V; 10А. 
kom 122.00   

  

б) Једнополни инсталациони уградни прекидач 

црвене боје за агрегат 250V; 10А. 
kom 61.00   

  

в) Серијски инсталациони уградни прекидач 250V; 

10А. 
kom 24.00   

  

г) Серијски инсталациони уградни прекидач 

црвене боје за агрегат 250V; 10А. 
kom 11.00   

  

д) Изменични инсталациони уградни прекидач 

250V; 10А. 
kom 58.00   

  

ђ) Изменични инсталациони уградни прекидач 

црвене боје за агрегат 250V; 10А. 
kom 29.00   

  

е) Унакрсни инсталациони уградни прекидач 

250V; 10А. 
kom 6.00   

  

ж) Монофазна уградна шу-ко прикључница 250V; 

16А. 
kom 219.00   

  

з) Монофазна уградна шу-ко прикључница црвене 

боје за агрегат 250V; 16А. 
kom 109.00   

  

и) Монофазна двострука уградна шу-ко 

прикључница 250V; 16А. 
kom 62.00   
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ј) Монофазна двострука уградна шу-ко 

прикључница црвене боје за агрегат 250V; 16А. 
kom 31.00   

  

к) Једнополни инсталациони уградни прекидач 

250V; 16А. са индикатором 
kom 20.00   

  

л) Монофазна прикључница са заштитним 

контактом за машинску кућицу 
kom 1.00   

  

2.2 Испорука и монтажа водонепропусног 

инсталационог материјала; IP 44, уградног, за 

монтажу у зид: 

 

   
  

а)Монофазна уградна шу-ко прикључница 250V; 

16А; IP 44 
kom 20.00   

  

2.3 Испорука и монтажа комплетне светиљке са 

сијалицама : 

 
   

  

 а) Уградна широкоснопна светиљка израђена у 

ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на 

плафон, за опште осветљење простора. Кућиште 

светиљке је од челичног лима, обојено у белу боју. 

Рефлектор светиљке од поликарбоната. Оптика 

светиљке широкоснопна, направљена од 

поликарбоната са линеарним низовима 

распоређених ЛЕД диода. Угао исијавања 

светлости светиљке 81 степен. Предвиђена за 

честа укључивања. Степен механичке заштите је 

IP44. Отпорност на удар је IK02, струјна класа I. 

Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД 

модулима са бојом светлости 4000К, електронским 

предспојним уређајима и индексом репродукције 

боје Ra већим од 80. Светиљка има пусх-ин 

конектор за лакшу монтажу, без отварања 

светиљки. Уједначеност боје, SDCM (0.38; 0.38) 

мањи од 3, са оптиком од поликарбоната која 

задовољава стандарде за осветљења просторије, са 

UGR фактором бљештања ≤ 19. Ефикасност 

минимум 121Lm/W, укупан иницијални флукс 

система минимум 3700Lm. Укупна снага система 

је максимално 30,5W. Коефицијент снаге минимум 

kom 285.00   
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0,9. Време за који светлосни флукс падне на 90% 

иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време 

док падне на 80% 30.000 сати, а време док падне 

на 70% 50.000 сати. Максимално један посто 

драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. 

Светиљка има могућност уградње на сензор 

покрета и сензора мерења нивоа светлости. 

Температурни опсег рада светиљки је од +10 до 

+40 степени целзијуса. Светиљка има масу од 2,9 

kg. Димензије светиљке су 597x597 mm, висина 

максимално 41 mm. Светиљка треба да буде 

усклађена са европским стандардом о сигурном и 

правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка 

треба да је усклађена са европским директивама 

који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка 

треба да је усклађена са RоHS директивама о 

ограничењу употребе одређених опасних 

супстанци у електричној и електронској опреми. 

Произвођач светиљки треба да послује у складу са 

системом менаџмента квалитетом ISО 9001:2015, 

системом управљања заштитом животне средине 

ISО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем 

и безбедношћу на раду OHSAS 

18001:2007.Светиљка је еквивалентна типу 

PhilipsCoreLine Surface  DN470B  LED20S/840 PSE   

C WH GC IP44 

 б) Уградна широкоснопна светиљка израђена у 

ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на 

плафон, за опште осветљење простора. Кућиште 

светиљке је од челичног лима, обојено у белу боју. 

Рефлектор светиљке од поликарбоната. Оптика 

светиљке широкоснопна, направљена од 

поликарбоната са линеарним низовима 

распоређених ЛЕД диода. Угао исијавања 

светлости светиљке 81 степен. Предвиђена за 

честа укључивања. Степен механичке заштите је 
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IP44. Отпорност на удар је IK02, струјна класа I. 

Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД 

модулима са бојом светлости 4000К, електронским 

предспојним уређајима и индексом репродукције 

боје Ra већим од 80. Светиљка има пусх-ин 

конектор за лакшу монтажу, без отварања 

светиљки. Уједначеност боје, SDCM (0.38; 0.38) 

мањи од 3, са оптиком од поликарбоната која 

задовољава стандарде за осветљења просторије, са 

UGR фактором бљештања ≤ 19. Ефикасност 

минимум 121Lm/W, укупан иницијални флукс 

система минимум 3700Lm. Укупна снага система 

је максимално 30,5W. Коефицијент снаге минимум 

0,9. Време за који светлосни флукс падне на 90% 

иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време 

док падне на 80% 30.000 сати, а време док падне 

на 70% 50.000 сати. Максимално један посто 

драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. 

Светиљка има могућност уградње на сензор 

покрета и сензора мерења нивоа светлости. 

Температурни опсег рада светиљки је од +10 до 

+40 степени целзијуса. Светиљка има масу од 2,9 

кг. Димензије светиљке су 597x597 mm, висина 

максимално 41 mm. Светиљка треба да буде 

усклађена са европским стандардом о сигурном и 

правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка 

треба да је усклађена са европским директивама 

који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка 

треба да је усклађена са RоHS директивама о 

ограничењу употребе одређених опасних 

супстанци у електричној и електронској опреми. 

Произвођач светиљки треба да послује у складу са 

системом менаџмента квалитетом ISО 9001:2015, 

системом управљања заштитом животне средине 

ISО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем 

и безбедношћу на раду OHSAS 
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18001:2007.Светиљка је еквивалентна типу 

PhilipsCoreLine Surface RC134B  LED37S/840 PSU 

W60L60 ОC 

Максимално један посто драјвера ће бити 

неисправно после 5.000 сати. Светиљка има 

могућност уградње на сензор покрета и сензора 

мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада 

светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. 

Светиљка има масу од 2,9 kg. Димензије светиљке 

су 597x597 мм, висина максимално 41 mm. 

Светиљка треба да буде усклађена са европским 

стандардом о сигурном и правилном раду, да има 

ENEC ознаку. Светиљка треба да је усклађена са 

европским директивама који важе за производе, да 

има ЦЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са 

RоHS директивама о ограничењу употребе 

одређених опасних супстанци у електричној и 

електронској опреми. Произвођач светиљки треба 

да послује у складу са системом менаџмента 

квалитетом ISО 9001:2015, системом управљања 

заштитом животне средине ISО 14001:2004 и 

системом менаџмента здрављем и безбедношћу на 

раду OHSAS 18001:2007.Светиљка је еквивалентна 

типу PhilipsCorelLineSurface RC 134B LED37S/840 

PSUW60L0OC 

kom 278.00   

  

 в) Надградна ЛЕД светиљка израђена од плиамида 

док је оптички део израђен од 

поликарбоната снаге 22W и константним флуксом 

од 2000Lm током целог века трајања. Боја 

светлости 4000К. Угао осветљења 120 степени. 

Ефикасност светиљке 90Lm/W.Индекс 

репродукције боје 80. Димензије су фи 350mm, а 

висина 70mm. Предвиђена за рад на 

температури од 0 до +35 степени.Гаранција 

минимум 5 година.Радни век 50000h (L70B50). 

Светиљка је у IP заштити 65 и механичкој IK 

kom 10.00   
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08.Произвођач светиљки треба да послује у 

складу са квалитетом ISО 9001:2015, системом 

управљања заштитом животне средине ISО 

14001:2004 и безбедношћу на раду OHSAS 

18001:2007.Светиљка треба да буде усклађена са 

европским стандардом о сигурном и правилном 

раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба 

да је усклађена са европским директивама који 

важе за производе, да има CЕ знак. Светиљка 

треба да је усклађена са RоHS директивама о 

ограничењу употребе одређених опасних 

супстанци у електричној и електронској 

опреми.Светиљка је еквивалентна типу Philips 

Wallmounted WL 130V LED20S/840PSU 

 г) Антипаник светиљка са кућистем и протектором 

израђеним од поликарбоната у заштити IP42 IK04 

димензија 270x119x49 са ЛЕД извором светлости 

максимум до 1W и репродукцијом 100Lm. 

Потребно је да светиљка има могућност рада у 

режиму трајног или приправног споја. Батерија Ni-

Cd са минимум 3h аутономије 3.6 и 1.7(V/Аh) са 

лед индикацијом , енергетска класа А+, ЕУ 

порекло и следеће стандарде ЕN 55015:2013;ЕN  

60598-l  :2015;ЕN 60598-2-22:2014;ЕN6'1000-3-

2:2014;ЕN61000-3-3:2013;ЕN 61547:2009 

kom 49.00   

  

 д) Испорука и уградња светиљке за простор 

испред командног управљачког ормана лифта на 

последњој станици, јачине 10W, 230VAC, 800Lm, 

4000K, IP 65 

kom 1.00   

  

  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРИЗЕМЉЕ И 

СПРАТ –УКУПНО: 
  

3.0 СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ        

3.1 Ископ у земљишту III категорије у облику рова 

правоугаоног пресека (ширине 0,4m, дубине 0,8m 

и дужине 40m),  на траси стубова за спољашње 

осветљење, као на цртежу, формирање постељице 

m 130.00   
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за кабл од једног слоја песка гранулације до 4mm 

или уситњене просејане земље "здравице", 

дебљине слоја 10cm, постављање ПВЦ 

упозоравајуће траке 40cm изнад кабла, 

тампонирање рова у слојевима дебљине 20cm, са 

набијањем механичким набијачем, поравнавање 

терена и одвоз вишка материјала на депонију са 

враћањем у првобитно стање. Пре почетка радова 

извршити обезбеђење градилишта. 

3.2 Набавка, испорука и уградња са повезивањем 

кабла PP00 4x6 mm
2
.  Кабл се провлачи кроз ПВЦ 

црево и везује се на прикључне плоче у стубовима. 

Позиција подразумева потребан прибор за 

везивање на прикључне плоче. 

m 150.00   

  

3.3 Испорука и полагање ПВЦ fi 25 црева за 

провлачење  кабла за расвету. 
m 130.00   

  

3.4 Набавка, испорука и уградња са повезивањем 

поцинковане траке FеZn25x4mm. Трака се полаже 

у ископан канал везује се у кутији за изједначење 

потенцијала, иде од стуба до стуба и везује се за 

сваки стуб посебно. Позиција подразумева 

потребан прибор за везивање (украсне комаде и 

сл.) 

m 130.00   

  

3.5 Испорука ПВЦ штитника-угаоника. m 130.00     

3.6 Испорука ПВЦ траке за упозорење. m 130.00     

3.7 Ископ земље у земљишту III категорије за темеље 

19 стубова димензија 0,6x0,6x0,8m. Позиција 

подразумева одвоз вишка земље и враћање у 

првобитно стање. 

m
3 6.00   

  

3.8 Израда темеља стуба 0,6x0,6x0,8m бетоном МБ 20. 

Позиција подразумева потребну оплату са 

уградњом анкера према упутству испоручиоца 

стубова са уградњом два парчета ПВЦ цеви фи 

50mm за увођење кабла у стуб. Односи се на 19 

темеља. 

m
3 6.00   
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3.9 Испорука, транспорт и монтажа цевног стуба 

висине 3,5m сличног стубу Ц-1Л/К Амига 

Краљево. Стуб је антикорозионо заштићен и 

офарбан, са поклопцем, прикључном плочом, 

завртњем М12 за уземљење, Осигурачем ФРА-6А 

и каблом PP00-Y 3x2,5mm2 повезаним на 

прикључну плочу.Позиција подразумева 

повезивање спољашњег кабла са прикључном 

плочом. 

kom 19.00   

  

3.10 Светиљка за урбано осветљење широкоснопне 

оптике погодне за шеталиште и прилазе (DW) 

конусног облика максималне укупне снаге 41W, 

улазног светлосног флукса комплетне светиљке 

6000Lm, аизлазног 4560 и светлосне ефикасности 

минимум111Lm/W. Неутрална бела (NW) боја 

светлости температуре 4000К, индекс 

репродукције боје Rа већи од 70. Трајност ЛЕД 

извора минимум 80.000 сати, с тим да флукс не 

опадне на мање од 80 % од иницијалног.Кућиште 

светиљке израђено од алуминијумске легуре 

ливене под притиском и обојено електростатичким 

поступком, сивом бојом у праху (RAL 

9006).Протектор од провидног, УВ стабилисаног 

поликарбоната. 

Интегрисани програмабилни ЛЕД драјвер. 

Могућност аутоматског димовања 50 % у трајању 

од 6 сати. Оптика светиљке асиметрична. 

Комплетна светиљка  у степену механичке 

заштите IP 66. Отпорност на удар IК 10.Степен 

заштите од струјног удара минимум у класи II. 

Радна температура од -20 степени до +35 степени 

Целзијуса. Монтажа се врши на врх стуба фи 

62mm, без додатног прибора.Светиљка опремљена 

бајонет конектором и уводницом М20. Завртњи за 

фиксирање морају бити отпорни на корозију. 

Светиљка треба да буде усклађена са европским 

kom 19.00   
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стандардом о сигурном и правилном раду, да има 

ЕNEC ознаку.Светиљка треба да буде усклађена са 

европским директивама који важе за производе , 

да има CE знак. Светиљка одговарајућа типу 

Philips TownGuide Performer BDP 100 

LED4640/740II DW PCC LS-6 SI 62P 

3.11 Интегрисани програмабилни ЛЕД драјвер. 

Могућност аутоматског димовања 50 % у трајању 

од 6 сати. Оптика светиљке асиметрична. 

Комплетна светиљка  у степену механичке 

заштите IP 66. Отпорност на удар IК 10.Степен 

заштите од струјног удара минимум у класи II. 

Радна температура од -20 степени до +35 степени 

Целзијуса. Монтажа се врши на врх стуба фи 

62mm, без додатног прибора.Светиљка опремљена 

бајонет конектором и уводницом М20. Завртњи за 

фиксирање морају бити отпорни на корозију. 

Светиљка треба да буде усклађена са европским 

стандардом о сигурном и правилном раду, да има 

ЕNEC ознаку.Светиљка треба да буде усклађена са 

европским директивама који важе за производе , 

да има CE знак. Светиљка одговарајућа типу 

Philips TownGuide Performer BDP 100 

LED4640/740II DW PCC LS-6 SI 62P 

kom 11.00   

  

3.12 Испитивање кабла, прибављање атеста и пуштање 

под напон. 
Paušalno 1.00   

  

  СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ-УКУПНО:   

4.0 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ,  ДЕА       

4.1 Испорука материјала и израда бетонског темеља 

1100x2200x200mm од бетона МБ30, са две мреже 

Че Ø8mm, окца 100x100mm, које су са спољних 

страна заштићене бетоном дебљине 25 до 30mm, 

на шљунчаној подлози дебљине 100mm, тако да је 

100mm темеља изнад земље. 

kom 1.00   

  

4.2 Испорука материјала и израда челичне ограде kom 1.00     
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висине 2m, дужине7m, у оквиру које су врата 

ширине 2m. Ограда је на бетонском 

темељу/стопама. 

4.3 Набавка и монтажа дизел електричног агрегата ( 

ДЕА ) снаге 80 кVА са аутоматским пуштањем у 

рад контејнерског типа сличан типу Ј77К -SDMO. 

Комплет испоручено и пуштено у рад. 

kom 1.00   

  

4.4 Набавка ормарића ( са аутоматским преклопним 

прекидачем мрежа/агрегат ) РО-АТС 12А; тип 

VERSO, ( монтажа на зид )  и повезивање са ГРО-1 

према цртежу. Комплет испоручено и пуштено у 

рад. 

kom 1.00   

  

5.5 Испорука материјала и израда темељног 

уземљивача испод челичне ограде ДЕА 

поцинкованом челичном траком FеZn25x4mm. 

Трака се на два места спаја на уземљивач објект. 

Обрачун по метру уграђене траке. 

m 12.00   

  

4.6 Мерење отпора изолованости каблова, отпора 

петљи квара - провера ефикасности заштите од 

индиректног додира, непрекидности заштитних 

проводника и еквипотенцијализације - галванске 

повезаности металних маса и уземљења 

громобранских инсталација и издавање 

СТРУЧНОГ НАЛАЗА. Све комплет 

Paušalno 1.00   

  

  ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ,  ДЕА-УКУПНО:   

5.0 ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ        

5.1 Испорука и уградња носача (потпоре) за 

причвршћивање постојеће траке на фасади објекта. 
kom 14.00   

  

5.2 Испорука и уградња L профила за заштиту FеZn 

траке у висини до мерног споја. 
kom 2.00   

  

5.3 Испорука и уградња бројача броја удара грома у 

хватаљку. Бројач се уграђује на један од спустева. 
kom 1.00   

  

5.4 Испорука и уградња натписне таблице "ОПАСНО 

ПО ЖИВОТ" на стубу штапне хватаљке са 

уређајем за рано стартовање. 

kom 1.00   
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5.5 Испорука и монтажа на већ постављени стуб, 

хватаљке са раним стартовањем слична типу  

“ИОНОСТАР 30”, чије је време предњачења  

Δт=60μс. Плаћа се материјал и монтажа са 

монтажним прибором по комплетном комаду. 

kom 1.00   

  

  ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-УКУПНО:   

6.0 ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД       

6.1 Демонтажа посечених каблова од ГРО до РО на 

спрату. Позиција се односи за каблове за РО-6м, 

РО-6а, РО-7м И РО-7а као и кабла за 

лифт,котларницу. 

Paušalno 1.00   

  

6.2 Испорука, полагање и повезивање разводних 

каблова типа N2HХ, 1КV кроз ребрасте цеви у 

земљи, поду и плафону и кабловске регале са 

повезивањем према једнополним шемама и 

цртежима инсталација и обележавањем следећих 

типова каблова главног развода и проводника 

главног прикључка за уземљење и главно 

изједначење потенцијала у објекту (обрачун по 

метру уграђеног кабла): 

    

  

N2XH 4x95 mm
2
 од КПК1 до КПК2 m 3.00     

N2XH 4x150 mm
2
 од КПК1 до ГРО-1 m 9.00     

N2XH 5x50 mm
2
од ГРО-1 до РО-Км(котларница) m 30.00     

N2XH 5x50мм2 од РО АТС до ГРО1м и ГРО-1а m 20.00     

NHXHX FЕ 180 Е 90  3x2.5mm
2
 од ДЕА до РО-

АТС 
m 50.00   

  

NHXHX FЕ 180 Е 90  3x1.5 mm
2
 од ДЕА до РО-

АТС 
m 50.00   

  

PP00-Y 5x50 mm
2
  од ДЕА до РО-АТС m 50.00     

PP00-Y 5x6 mm
2
 од ГРО1 до РО-Х (хидростаница) m 60.00     

N2XH 5x10 mm
2
 од ГРО1 до РО-6м m 20.00     

N2XH 5x6 mm
2
 од ГРО1 до РО-6а m 20.00     

N2XH 5x16 mm
2
 од ГРО1 до РО-7м m 40.00     
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N2XH 5x6 mm
2
 од ГРО1 до РО-7а m 40.00     

NHXHX FЕ 180 Е 90  5x10 mm
2
 од ГРО2 до РО-Л m 28.00     

PP00-Y 5x25 mm
2
  од ГРО1 до спољне јединице за 

климу 
m 50.00   

  

PP00-Y 5x35 mm
2
 од ГРО1 до спољне јединице за 

климу 
m 50.00   

  

N2XH-J 1x50mm
2
 m 9.00     

N2XH-J 3x1.5mm
2
 m 300.00     

N2XH-J 3x2.5mm
2
 m 300.00     

PP Y 1x16mm2 изједначење потенцијала m 100.00     

PP Y 1x6mm2 изједначење потенцијала m 120.00     

6.3 Испорука и монтажа перфорираних 

пластицифираних носача каблова сличних типу 

ПНК, дебљина лима 1mm, h=50mm, са елементима 

за пратећим прибором, за настављање и скретање 

регала, са конзолама за качење о плафон и зид, са 

вијцима са навртком и подлошком. Обрачун по 

дужном метру уграђеног регала 

 

   

  

ПНК 200 m 10.00     

6.4 Испорука и постављање ХФ ПВЦ црева фи 16 за 

провлачење каблова 

m 
100.00   

  

6.5 Испорука, уградња и спајање траке FeZn 25x4mm 

дужине око 10m са вођицом лифта. У позицију 

предвидети сав потребан материјал за уземљење.   

Paušalno 1.00   
  

6.6 Мерење отпора изолованости каблова, отпора 

петљи квара - провера ефикасности заштите од 

индиректног додира, непрекидности заштитних 

проводника и еквипотенцијализације - галванске 

повезаности металних маса и уземљења 

громобранских инсталација и издавање 

СТРУЧНОГ НАЛАЗА. Све комплет 

Paušalno 1.00   

  

  ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД –УКУПНО:   

7.0 ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА       

7.1 Прикључење објекта на напон по решењу за Paušalno 1.00     
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прикључење од стране ЕД Краљево 

  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА-УКУПНО:   

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE ИНСТАЛАЦИЈE НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА И СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ –

УКУПНО: 

  

V ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ –ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 

1.0 РАЗВОДНИ ОРМАН И ОПРЕМА       

1.1 Испорука материјала, постављање и монтажа 

назидног  разводног ормана  ГРО приближних 

димензија 650x550x210mm (VxŠxD),израђен од 

два пута декапираног лима дебљине 1.5mm, у 

степену заштите IP55, боје RAL7035, са металном 

монтажном плочом дебљине 3mm, сличан типу КB 

2/4 Евротехна Краљево.Ормар мора поседовати 

самолепљиви џеп за смештај пројектне 

документације. Неопходно је обезбедити 

могућност закључавања разводног ормара типским 

кључем. 

kpl 1.00   

  

*компакт прекидач,МC1,3п, 3p,In=100A 25kA kom 1.00     

*напонски окидач за MC1, 230VAC kom 1.00     

* MC1, 230VAC склопка 80/0,3 А kom 1.00     

*сет одводника пренапона класе C/TT/255V/20kA kom 3.00     

*аутомастки осигурач C80A, 3p, 6kA kom 3.00     

*аутомастки осигурач C16A, 1p, 6kA kom 22.00     

*аутомастки осигурач C10A, 1p, 6kA kom 3.00     

*сигнална сијалица 5W,230V,,зелена kom 3.00     

*бакарне шине, каналице, проводници за 

шемирање и  ситан монтажни материјал 
Paušalno 1.00   

  

 kpl 1.00     

  РАЗВОДНИ ОРМАН И ОПРЕМА-УКУПНО:   

2.0 НАПОЈНИ КАБЛОВИ       

2.1 Трасирање и ископ рова у земљи III категорије, за 

полагање напојног кабла од GRO 1 до објекта, 

машинским/ручним путем димензија 0,4x0,8m. 

m 25.00   
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Затрпавање рова земљом из ископа, са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25 cm. 

2.2 Испорука материјала, постављање и монтажа 

напојних каблова ван објекта са повезивањем на 

оба краја. Напојни каблови су типа PP00-Y 

положени у већ постављено  PE црево у земљи. 

    

  

*GRO1 - GRO = PP00  5x25 mm
2
 m 35.00     

2.3 Испорука материјала, постављање и монтажа  

инсталационих безхалогених  црева за провлачење 

каблова расвете. Црева се постављају преко 

спуштеног плафона. 

    

  

*Ø20 mm m 280.00     

2.4 Испорука материјала, постављање и монтажа 

кабла типа FTP 4x2xAWG cat 6, делом у каналау у 

ПЕ цреву, а делом  у инсталационим безхалогеним 

ребрастим цевима Ø16 мм у зиду испод малтера (у 

претходно прошлицованом каналу) од RЕК ормана 

до рачунсрских прикључница RЈ-45. 

m 130.00   

  

  НАПОЈНИ КАБЛОВИ-УКУПНО:   

3.0 ОСВЕТЉЕЊЕ       

3.1 Испорука материјала и израда инсталације 

функционалног осветљења у објекту, полагањем 

кабла типа N2XH-Y 3x1,5 mm
2
 у инсталационим 

цревима по спуштеном плафону, са израдом 

разводних и монтажних кутија, без инсталационих 

прекидача. 

m 328.00   

  

3.2 Испорука и уградња светиљке еквивалентне типу 

UX – ORIA L PRISMA 51 W, 6700lm/840 IP65, 

ECG OMS 
kom 8.00   

  

3.3 Испорука И уградња светиљке еквивалентне типу 

UX-LED PANEL EZAR EC2 PV1 37W/840 3800LM 

OPAL  ECG  , Светиљка надградна, кућиште од 

алумијиума, дифузор опал у заштити IP44, извор 

светлости LED модул не више од 37W светлосни 

флукс 3800lm, светлосне ефикасности 102 lm/W 

kom 19.00   
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температура боје 4000К, радни век 50.000h са 

интегрисаним електронским лед драјвером, 

светиљка поседује ЕУ Сертификат, произвођач 

„ОМS“ Словачка 

3.4 Испорука и уградња светиљке еквивалентне типу  

UX-PLAFONJERA PLAST B OPAL 2300/84 25W 

IP54 ECG Надградна плафоњера са куцистем од 

поликарбоната И опалним дифузором у застити 

ИП54 извор светлости LED модул не више од 25W 

светлосни флукс 2300lm, светлосне ефикасности 

92lm/W, температура боје 4000К, радни век 

40.000h са интегрисаним електронским лед 

драјвером, светиљка поседује ЕУ Сертификат, 

произвођац „ОМS“ Словачка. 

kom 
 

10.00 

 
  

  

3.5 Испорука и  уградња паник светиљка 

еквивалентне типу AESTETICA T16 8W GT IP 40 

аутономије 3h. Светиљка је са  флуо цеви 8W G5. 

kom 4.00   
  

3.6 Испорука и уградња двополног ОG прекидача, 

10А, 250 V 
kom 1.00   

  

3.7 Испорука и уградња унакрсног  ОG прекидача, 

10А, 250 V 
kom 2.00   

  

3.8 Испорука материјала, постављање и монтажа 

"кип" прекидача 16 А са индикатором 
kom 1.00   

  

3.9 Испорука материјала, постављање и монтажа 

инсталационих модуларних прекидачких сетова и 

то: 

    
  

a) инсталациони прекидачки сет 2М, 10А, 250V       

Mosaic:1М, прекидач обичан бели, 10А, 250V kom 1.00     

Mosaic: оквир 2М, бео kom 1.00     

Mosaic: / Celiane : носач механизма 2М kom 1.00     

Batibox: Дозна округла  са завртњима, 2М kom 1.00     

 komplet 6.00     

 b) инсталациони прекидачки сет 2М, 10А, 250V       

Mosaic: 1М, прекидач обичан бели, 10А, 250V kom 2.00     
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Mosaic: оквир 2М, бео kom 1.00     

Mosaic: / Celiane : носач механизма 2М kom 1.00     

 Batibox: Дозна округла  са завртњима, 2М kom 1.00     

  komplet 2.00     

  ОСВЕТЉЕЊЕ –УКУПНО:    

4.0 ПРИКЉУЧЦИ И ПРИКЉУЧНИЦЕ        

4.1 Испорука материјала и израда инсталације 

монофазних  прикључница  каблом типа N2XH – 

Y 3x2,5 mm
2
 положеним у инсталационим ПВЦ 

бесхалогеним цревима,  са израдом разводних и 

монтажних кутија без прикључнице. 

m 150.00   

  

4.2 Испорука материјала и израда инсталације 

напајања машине за млевење  каблом типа N2XH – 

Y 5x25 mm
2
, положеним  делому поду са цевима и  

инсталационим безхалогеним цревима са израдом 

разводних и монтажних кутија без прикључнице. 

m 20.00   

  

4.3 Испорука материјала и израда инсталације 

напајања бојлера каблом типа N2XH-J 3x2,5 mm
2
, 

положеним у инсталационим безхалогеним 

цревима са израдом разводних и монтажних 

кутија. Позиција обухвата и израду споја бојлера 

на струјни круг. 

m 15.00   

  

4.4 Испорука материјала и израда инсталације 

напајања сушача за руке каблом типа N2XH-J 

3x2,5 mm
2
, положеним у инсталационим 

безхалогеним цревима са израдом разводних и 

монтажних кутија. Позиција обухвата и израду 

споја сушача за руке на струјни круг 

m 14.00   

  

4.5 Испорука материјала, постављање и монтажа ОG 

надградне монофазне прикључнице 16A,230V,IP54 

сличне типу Aling Conel. 

kom 2.00   
  

4.6 Испорука материјала, постављање и монтажа ОG 

надградне трофазне  прикључнице 16A,400V,IP54 

сличне типу Aling Conel. 

kom 2.00   
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4.7 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 7.00     

* троструке монофазна са затитним контактом kom 6.00     

* трофазне са затитним контактом kom 1.00     

* RЈ 45, утичница, бела kom 4.00     

  ПРИКЉУЧЦИ И ПРИКЉУЧНИЦЕ-УКУПНО:   

5.0 УЗЕМЉЕЊЕ        

5.1 Испорука и полагање темељног уземљивача 

објекта траком FeZn 25x4 mm
2
. Трака се полаже 

при изради арматуре темеља заварена на свака 2 м 

арматуре. 

m 96.00   

  

5.2 Испорука материјала, постављање и монтажа 

ормарића за изједначење потенцијала, са 

сабирницом за изједначење потенцијала (SIP) 

30x3,5 mm. 

kom 1.00   

  

5.3 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 P/F-1x10 mm
2
 i и 

одговарајућих обујмица. 

Paušalno 1.00   

  

5.4 Испорука материјала и израда инсталације 

изједначења потенцијала каблом типа P/F 1x6 mm
2
 

(m 20) Све металне делове повезати у кутији PС-

49, а исту повезати на заштитну сабирницу у RТ-у 

проводником P/F 1x10 mm
2
 (m 20) Приликом 

спајања разнородних материјала користити оловни 

лим дебљине 2 mm. 

kom 5.00   

  

  УЗЕМЉЕЊЕ- УКУПНО:    

6.0 ЗАВРШНИ  РАДОВИ  И  ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА  ИНВЕСТИТОРУ     

 Након завршеног рада на извођењу напред 

наведених инсталација извођач радова је дужан 
Paušalno 1.00   
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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 предвиђена 

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 уграђени материјал који 

је сам набавио за потребе извођења ове 

инсталације извођач радова је обавезан дати 

писмену гаранцију у складу са важећим прописима 

SRPS-а и постојећим уговореним обавезама. 

Издавање свих потребних упутстава за касније 

одржавање је такође обавеза Извођача. 

 ЗАВРШНИ  РАДОВИ  И  ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА  ИНВЕСТИТОРУ-УКУПНО:   

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ –ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ УКУПНО:   

VI ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ –НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА 
 Овом спецификацијом предвиђа се испорука све 

опреме и материјала наведених у позицијама и 

свег ситног неспецифицираног материјала 
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потребног за комплетну израду, уграђивање, 

испитивање и пуштање у рад, као и довођјење у 

исправно-првобитно стање свих места оштећених 

на већ изведеним радовима. 

У цену се урачунава цена све наведене опреме и 

материјала у позицијама и сав ситан 

неспецифицирани материјал, транспорт и цена 

радне снаге и сви порези и доприноси на материјал 

и рад. Цена укључује и израду све евентуално 

потребне радионичке документације, испитивања 

и пуштање у исправан рад свих постројења и 

инсталација наведених у позицијама, као и 

издавање потребних атеста и сертификата.  

НАПОМЕНА:                                                                

Сви каблови и пасивне компоненте за вођење 

каблова израђене од пластике а које се не уграђују 

у зид под малтер морају бити у HALLOGEN FRE 

изведби 

 СИСТЕМ ТЕЛЕФОНСКО-

РАЧУНАРСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
    

  

1.0 ИНСТАЛАЦИЈА ТТ привода и оптичког кабла       

1.1 Укупна инсталација ТТ привода и оптичког кабла 

је: (детаљна је приказана на листу ТТпривод) 
komplet 1.00   

  

 ИНСТАЛАЦИЈА ТТ привода и оптичког кабла – УКУПНО:   

2.0 ИНСТАЛАЦИЈА СКС (ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ТЕЛЕФОНА И РАЧУНАРА) - ОПРЕМА 
    

  

2.1 19" Слободност. орман,расклопив, 42HU, 

1970/800/1000 (VxŠxD),ознаке RACK0  , са 

стакленим вратима и кључем, мобилне предње и 

задње шине 19", демонтажне бочне и задња 

страна, ножице за нивелацију. Унутар ормана 

треба да је извршено међусобно повезивање свих 

металних делова ради изједначења потенцијала у 

орману. Орман треба да буде прописно уземљен на 

најближи сабирник за изједначавање потенцијала. 

kom 1.00   
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Орман сличан типу SCHRACK DSZ428010-. У 

орман се монтира следећа опрема: 

2.2 Вентилаторски панел са два вентилатора и 

термостатом, за уградњу у кров слободностојећег 

ормана, сличан типу SCHRACK DLT44802-A; 

kom 1.00   
  

2.3 19 Фиксна полица дубине 650mm, 1 HU,, 80кг маx, 

перфорирана",слично типу SCHRACK DFS14865-C 
kom 3.00   

  

2.4 1Панел са четком за кровни улаз каблова, за 

DS/DSZ/DSS, 2HU слично типу SCHRACK 

DBK24800 

kom 1.00   
  

2.5 Eaton Powerware 9130 3000 RM UPS On-line 

3000VA/2700W, rack 19"-2U (103006463-6591), 

аутонмија: 20 min@70%, 45 min@50% 

kom 1.00   
  

2.6 TOOLLESS LINE-19 Patch панел за 48 

модула,празан,висине  2HU" слично типу  

SCHRACK  HSERU50IGC 

kom 4.00   
  

2.7 TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP 

(SFA), слично типу  SCHRACK HSEMRJ6GWT 
kom 192.00   

  

2.8 Носач каблова за хоризонтално вођење каблова, 

patch guide, са 5 већих прстенова, 19", 1 HU, 

слично типу SCHRACK DBK14805 

kom 6.00   
  

2.9 Напојна шина са 7 утичница и прекидачем, 230Vac 

50Hz, слична типу SCHRACK IU070107-B; 
kom 1.00   

  

2.10 Телефонски VOICE панел 19", 1HU, са екипираних 

50xRJ45 4-пинских модула, Cat.3 UTP, сличан 

типу SCHRACK HSERU50IGC 

kom 2.00   
  

2.11 Patch kabl Cat.6a STP са RJ-45 конекторима на оба 

краја, дужине 1m, слично типу SCHRACK 

H6GTG01K0G; ( за везу patch  панел -  switch / 

patch panel - voice pane ) 

kom 100.00   

  

2.12 Patch kabl Cat.6a STP са RJ-45 конекторима на оба 

краја, дужине 2 m, слично типу SCHRACK 

H6GTG01K0G; ( за везу patch  панел -  switch / 

patch panel - voice pane ) 

kom 30.00   

  

2.13 Patch kabl Cat.6a STP са RJ-45 конекторима на оба kom 50.00     
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краја, дужине 0.5 m, слично типу SCHRACK 

H6GTG01K0G; ( за везу patch  панел -  switch / 

patch panel - voice pane ) 

2.14 TOOLLESS LINE--Утичница за 2 модула, коса, 

80x80mm, слична типу SCHRACK HSED02UW2S. 
kom 84.00   

  

2.15 TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP 

(SFA), слична типу SCHRACK HSEMRJ6GWT 
kom 168.00   

  

2.16 NETIKS Enterprise NXE-250 универзална 

Voice/Fax/Video-over-IP & Класична  телефонска  

централа до 250 локала. 

kom 1.00   
  

2.17 FO Splice box 19", кутија празна , за max. 12 SC dx 

адаптера слична типу   SCHRACK HSELS240CG 
kom 1.00   

  

2.18 DCN L3-lite svič S5750E-52P-SI 52 x Gigabit 

(48xUTP+4xSFP), IOS Enhanced Management & 

Security, IPv6 Dual Stack, Ring Protection G.8032, 

Energy Efficient Ethernet 802.3az, 6KV lightening 

protection 

kom 2.00   

  

2.19 Испорука сервера       

PowerEdge R530 for Intel v4 CPUs kom 1     

3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives kom 1     

Intel® Xeon® E5-2695 v4 2.1GHz,45M 

Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,18C/36T (120W) Max 

Mem 2400MHz 

kom 1   
  

Intel®Xeon E5-2695 v4 2.1GHz 45M Cache 

9.60GT/s QPI Turbo HT 18C/36T (120W) Max Mem 

2400MHz 

kom 1   
  

2 CPU Standard kom 1     

Performance Optimized kom 1     

2400MT/s RDIMMs kom 1     

16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data 

Width 
kom 2   

  

No Operating System kom 1     

No Media Required kom 1     

Internal Dual SD Module with 2x 8GB SD Cards kom 1     
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C10 - Unconfigured RAID for H330/H730/H730P (1-

8 HDDs or SSDs) 
kom 1   

  

PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache kom 1     

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard 

Drive,3.5in HYB CARR 
kom 2   

  

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard 

Drive,3.5in HYB CARR 
kom 2   

  

Performance BIOS Setting kom 1     

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 

750W 
kom 1   

  

Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) kom 2     

Riser kom 1     

iDrac8, Basic kom 1     

On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE kom 1     

Dell EMC 2U Standard Bezel kom 1     

ReadyRails™ Static Rails for 2/4-post Racks kom 1     

Internal DVD+/-RW, SATA kom 1     

No Systems Documentation, No OpenManage DVD 

Kit 
kom 1   

  

PowerEdge R530 Shipping EMEA2 

(English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/G

reek/Arab) 

kom 1   
  

PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 kom 1     

1Yr Parts Only Warranty (Emerging Only) kom 1     

3Yr Basic Warranty - Next Business Day (Emerging 

Only) 
kom 1   

  

No Installation Service Selected (Contact Sales rep for 

more details) 
kom 1   

  

INFO Declined Remote Consulting kom 1     

Consolidation Fee kom 1     

 kompl  2     

  ИНСТАЛАЦИЈА СКС (ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕФОНА И 

РАЧУНАРА) – ОПРЕМА – УКУПНО: 
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3.0 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ       

3.1 Испорука и монтажа FTP  кабл кат. 6А DRAKA 

тип UC500 S23 4P FRNCтестиран до 500MHz za 

10GbE - 'Wall', 4 парице, пун пресек, схиелдед - 

око и између парица је у постављена метална 

фолија што смањује преслушавање (High 

Performance STP FRNC (омотач без халогена, 

незапаљив и не испушта дим), преноси са великом 

маргином и 10Гб/с Етхернет протокол 10ГБасе-Т 

(ИЕЕЕ 802.3ан); остали сертификати 10Gb/s 

Ethernet protokol 10GBase-T (IEEE 802.3an)  (кабал 

служи за настављање већ постављених каблова 

који су оштећени) 

m 570.00   

  

3.2 Сет за наставак кабла - od Cat.5e do Cat.7 (AWG24-

AWG22)  
kom 150.00   

  

  ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ-УКУПНО:   

4.0 РАДОВИ       

4.1 Остали ситан и везни материјал, непредвиђени 

радови, поправке оштећених места, на већ 

изведеним радовима, пробни рад и пуштање у 

исправан рад. 

paušal    

  

4.2 Испитивање комплетне инсталације телефона, 

мерење отпора, изолације проводника, фомирање 

елабората уземљења, издавање атеста-СТРУЧНИ 

НАЛАЗ о извршеним мерењима. 

kom 1.00   

  

  РАДОВИ-УКУПНО:   

 СИСТЕМ ТЕЛЕФОНСКО-РАЧУНАРСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - УКУПНО:   

5.0 ИНСТАЛАЦИЈЕ ТВ СИГНАЛА 

Извршити набавку, испоруку, материјала и опреме 

и израду инсталације ТВ сигнала. У чији састав 

улази: 

    

  

5.1 Завршна антенска утичница ТВ и Радио, Televes ti 

тип 5232 или сл. 
kom 7.00   

  

5.2 Разделниик 1/2 Televes tip 4530 ili sl. kom 1.00     
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5.3 Разделниик 1/4 Televes tip 4531 ili sl. kom 1.00     

5.4 Разделниик 1/3 Televes tip 4531 ili sl. kom 1.00     

5.5 Сет за настављање каксијалних каблова који се 

састоји од спојнице реф.4173 и два F конектора 

реф.4171 Televes. 

kom 7.00   
  

5.6 Коаксијални кабал реф.2151 Televes (за 

настављање) 
kom 20.00   

  

5.7 Ситан монтажни материјал kom 1.00     

  ИНСТАЛАЦИЈЕ ТВ СИГНАЛА – УКУПНО:   

6.0 СИСТЕМ ИП ВИДЕО НАЗОРА       

6.1 32 канални NVR,  Максимална резолуција  

снимања 12 MP;  Снимање до 32 IP kamere u Full 

HD резолуцији;  Компресија H.265/ H.264+/ H.264/ 

MPEG4;  Dual-Stream;  Улазни/Излазни саобраћај 

= 256/256 Mbps;  3 USB porta;  Мести за до 4 SATA 

HDD (Svaki do 6 TB);  HDMI видео излаз у 

резолуцији до 4K (3840x2160),  VGA видео излаз 

до Full HD резолуције ; 16 алармних улаза/4 

излаза;  1 аудио улаз/ 2 излаза;  2x Gbit LAN;  RS-

232, RS-485;  Rackmount 1.5U, 19";  Бесплатан 

CMS software у комплету,  наџор путем мобилног 

телефона (ANDROID, iOS),  Пријављивање уређаја 

на бесплатан HIK Cloud P2P, без  HDD 

kom 1.00   

  

6.2 Hard диск, 6TB Purple, 5400RPM, SATA 3, 

64MBWD Purple, tip Western Digital WD60PURX 

или сличан. 

kom 3.00   
  

6.3 PHILIPS LED 24" 246V5LHAB/00 Full HD 24", TN, 

1920 x 1080 Full HD, 5ms 
kom 1.00   

  

6.4 24-portni PoE Switch+4x Uplink,  IEEE 802.3at/af 

Power over Ethernet (PoE) Standard; 26 x 

10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova + 2 SFP , 24 

PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 390W 

kom 2.00   

  

6.5 2 MP ONVIF Вандалоотпорна DOME камера; 

Сензор 1/2.8" progressive scan CMOS;  Резолуција: 

1920x1080@25fps, 1280x960@25fps;  ICR (Права 

kom 21.00   
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Дан/Ноћ функција);  Интегрисан варифокални 

објектив 2.8~12mm@F1.4;  Осетљивост  

0.01lux@F1.2, 0 IR on;  Компресија: H.264/ H.264+/ 

MJPEG; Регулација протока кроз мрежу;  Dual-

Stream; 120dB WDR;  Функције: 3D DNR, BLC, 

ROI;  Уграђена IR расвета домета до 30m;  Слот за 

micro SD картицу (до 128 GB);  IK10, IP67;  

Напајање 12Vdc/PoE 

6.6 Разводна кутија за смештање каблова и напајања 

за доме камере 
kom 21.00   

  

6.7 2 MP ONVIF Водоотпорна  TUBE камера;  Senzor 

1/2.8" progressive scan CMOS;  Резолуција: 

1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava 

Дан/Ноћ функција);  Интегрисан моторизовани 

варифокални објектив 2.8~12mm@F1.4;  

Oсетљивост  0.01lux@F1.2, 0 IR on;  Компресија: 

H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ MJPEG;  Регулација 

протока кроз мрежу;  Dual-Stream;  Функције: D-

WDR, 3D DNR, BLC, ROI;  Уграђена IR расвета 

домета до 30m;  Audio IO;  Alarm IO;  Паметне  

функције: Детекције упада у зону , Прелаз преко 

замишљене линије, Детекција лица ;  Слот за  

micro SD картицу (do 128 GB);  IP67; IK10;  

Напајање 12Vdc/PoE. 

kom 5.00   

  

  СИСТЕМ ИП ВИДЕО НАЗОРА-УКУПНО:   

7.0 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ       

7.1 Испорука и монтажа FTP кабл кат. 6А DRAKA тип 

UC500 S23 4P FRNC тестиран до 500MHz za 

10GbE - 'Wall', 4 4 парице, пун пресек, , shielded - 

око и између парица је у постављена метална 

фолија што смањује преслушавање (High 

Performance STP), FRNC (омотач без халогена, 

незапаљив и не испушта дим), преноси са великом 

маргином и 10Гб/с Ethernet протокол 10GBase-T 

(IEEE 802.3an); остали сертификати ISO9001, 

m 1200.00   
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ISO14001, RoHS 

  ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ-УКУПНО:   

8.0 РАДОВИ        

8.1 Монтажа и повезивање носача и кућишта камера kom 1.00     

8.2 Пуштање у рад, које обухвата:       

-  преглед исправности постављене 

инсталације,  

kom 1.00 

  
  

-  повезивање централних уређајаи опреме,     

-  програмирање централних уређаја,      

-  подешавање већ монтираних камера,      

-  функционално испитивање и пуштање у рад,     

- обука корисника и испорука технничке 

документације      (упутства  за руковање и 

програмирање), 

  

  

- примопредају и састављање записника о 

исправности и функционалном испитивању 
  

  

  РАДОВИ- УКУПНО:   

9.0 СИСТЕМ АНАЛОГНОГ ВИДЕО НАЗОРА       

9.1 Демонтирање постављене кабловске инсталације 

за аналогни видео назор. 
Paušalno    

  

  СИСТЕМ АНАЛОГНОГ ВИДЕО НАЗОРА- УКУПНО   

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ –НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА –УКУПНО:   

VII I. АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА НОВИ ОБЈЕКАТ И ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ 

1.1 Централа адресабилна B6-X2A-C, 2 петље 

SCHRACK SECONET (Аналогно-адресабилна 

пожарна централа са 2 петље маџимално 250 

адресабилних елемената на петљи, потпуно 

редундантан оперативни систем према норми 

EN54-2 меморија за 200 догађаја, прошириво 

додатном  SD картицом до 65000 догађаја, 2 

назирана сиренска излаза, 2 назирана улаза, 

(24V/3А), уграђен управљачки панел с приказом 

kom 1.00   
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порука на српском језику, MAP Lettering плате, 

алфанумерички заслон с приказом 4 реда по 20 

знакова, метално кућиште црвене боје (RAL 3000), 

димензија 400 x 445 x 140 mm) 

1.2 Акумулатор  12VDC, 28Ah 

(акумулатор оловни, 12VDC, 28Ah) 
kom 2.00   

  

1.3 Додатно кућиште за акумулаторе 

(Додатно кућиште за смештај акумулатора 

оловних, (12VDC, 28Ah, 2 kom)) 

kom 1.00   
  

1.4 Паралелни панел Integral MAP,  

B5-MMI-CIP SCHRACK SECONET 

(Паралелни панел са идентичним функцијама као 

централа) 

kom 1.00   

  

1.5 Software-ска апликација 

Integral Remote Message SCHRACK SECONET 

(Програмска подршка за даљински мониторинг и 

управљање системом дојаве пожара) 

kom 1.00   

  

1.6 PC рачунар за инсталацију програмске 

апликације  

(HP Compaq Pro 6300 Small Form Factor PC (Energy 

Star) + VGA PCIe ASUS GT730-SL-1GD3-BRK + 2 

x HP LA 2211x + Windows 10 Professional + SQL 

Server 2012 Express SP2, монитор 22") 

kom 1.00   

  

1.7 Детектор комбиновани    MTD 533X         

SCHRACK Seconet 

(Аналогно-адресабилни аутоматски 

мултисензорски оптичко-термички јављач пожара - 

могућност рада као оптичко-термички, или само 

као оптички или термички јављач, подешавање 

осјетљивости у складу с нормом ЕN54, напредни 

алгоритам обраде пожарних величина за отпорност 

на ометајуће појаве и брзо препознавање стварног 

пожара, уграђен алармни излаз за додатну 

индикацију аларма који је потпуно програмабилан, 

уграђен изолатор петље - уграђен LED индикатор за 

видљивост 360° - димензије 118 x 67,5 mm  

kom 207.00   
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SCHRACK MTD 533) 

1.8 Детектор комбиновани    угљенмоноксида CMD 

533X SCHRACK SECONET   

(Аналогно-адресабилни аутоматски  

мултисензорски оптичко-термички јављач пожара, 

детектор угљенмоноксида CО, могућност рада као 

оптичко-термички, или само као оптички или 

термички јављач, подешавање осјетљивости у 

складу с нормом ЕN54, напредни алгоритам 

обраде пожарних величина за отпорност на 

ометајуће појаве и брзо препознавање стварног 

пожара, уграђен алармни излаз за додатну 

индикацију аларма који је потпуно програмабилан, 

уграђен изолатор петље - уграђен LED индикатор 

за видљивост 360° - димензије 118 x 67,5 mm 

SCHRACK CMD 533X) 

kom 1.00   

  

1.9 Подножје за аутоматске јављаче пожара, УСБ  

501-6         SCHRACK Seconet 

(подножја за уградњу аутоматских јављача 

пожара) 

kom 208.00   

  

1.10 Ручни јављач   MCP545X-1R SCHRACK Seconet 

(Адресабилни ручни јављач пожара, црвени, 

пластични, са подножјем, за унутрашњу монтажу) 

kom 17.00   
  

1.11 Сирена унутрашња  CS200 RT 

SCHRACK Seconet 

(Унутрашња сирена за дојаву пожара за 

унутрашњу монтажу,  селектор 32 тона, напајање 

18-28V, потрошња 16mА на 24V, гласност 

100dB/м, црвене боје, радна температура -

10°/+55°C, степен заштите ИП21 димензије 

96x62mm) 

kom 10.00   

  

1.12 Сирена спољашња са бљескалицом VTB32  

SCHRACK Seconet  

(алармна сирена с интегрисаном бљескалицом за 

спољну уградњу, излазна снага 88 до 109 dB, 

подесиво  32 различита тона, програмабилно, 

kom 1.00   
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израђена од ABS пластике црвене боје, висока база 

са IP65 заштитом, димензије: 93,6 x 89,6 mm) 

1.13 Паралелни индикатор BX-UPI SCHRACK 

SECONET (Паралелни индикатор) 
kom 44.00   

  

1.14 Орман разводни са клемама  (Орман са клемама 

за повезивање кабла TK DSL) 
kom 1.00   

  

1.15 Телефонска дојава P-VOX (телефонска дојава са 

говорном поруком на 6 бројева,2 улазне зоне, 

трајање говорне поруке до 20  секунди). 

kom 1.00   
  

1.16 Кабал JH(St)H 2x2x0,8mm  

(кабал инсталациони, halogen free,)  
m 350.00   

  

1.17 Кабал JH(St)H 2x2x0,8mm  Fe180 E90 

(кабал инсталациони, halogen free,водоотпоран)  
m 600.00   

  

1.18 Кабал N2XH 3x1,5mm² 

(кабал инсталациони, halogen free,)  
m 30.00   

  

1.19 Инсталационе цеви Ø16mm halogen free 

(цеви  инсталациони, halogen free,) 
m 700.00   

  

1.20 Кабал TK DSL 59 5x4x0,8mm 

(кабал инсталациони) 
m 50.00   

  

1.21 Kabal F/FTP Cat6 

(кабал инсталациони) 
m 20.00   

  

1.22 Обујмица ватроотпорна тип 732 GTP, OBO 

BETTERMANN  
(Одстојна обујмица ватроотпорна  + Анкер вијак) 

kom 1800.00   
  

1.23 Инсталациони материјал kom 1.00     

1.24 Израда пројекта изведеног објекта у 4 примерка kom 1.00     

1.25 Завршна монтажа, повезивање, пуштање у рад и 

испитивање система за дојаву пожара, обука 

корисника 

kom 1.00   
  

 АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА НОВИ ОБЈЕКАТ И ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ -

УКУПНО: 

  

VIII МАШИНСКЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈE - НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА 

1.0 ГРЕЈНА ТЕЛА, ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР       

1.1 Испорука и монтажа алуминијумских радијатора       
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производ "GLOBAL" Италија или еквивалентан.  

VOX 600/80 članaka 956.00     

VOX 350/80 članaka 258.00     

1.2 Испорука и уградња. Термостатски радијаторски 

вентил са термостатском главом , са континуалним 

предподешавањем, навојни,  PN10, tmax =120°C. 

Вентил има следеце функције: контролна, 

предподешавање  протока и затварање.  Кућиште 

од месинга, заптивно седиште EPDM. Тело 

вентила према следећим захтевима:– KEYMARK 

сертификовано и тестирано према DIN EN 215 

Термостатска глава: са скривеним подешавањем, у 

антивандал изведби, издржава оптерећење од 

1000N, термостат пуњен течношћу, максималним 

хистерезисом од 0,2 К,  М 30 x 1.5 навојна веза за 

везу са вентилом, опсег подешавања 8 °C – 26°C 

Произвођач: IMI Hydronic-HEIMEIER;  

тип вентила: Calypso Exact 

тип термостатске главе: B 

    

  

R1/2" или еквивалентан. kom 123.00     

1.3 Испорука и уградња. Радијаторски навијак, 

навојни,  PN10, tmax=120°C.  Навијак има следеце 

функције: регулација и затварање. Кућиште од 

месинга.Произвођач: IMI Hydronic-HEIMEIER; 

kom 123.00   

  

1.4 Испорука и уградња алуминијумских редукција 

R1"-1/2" и R1"-3/4" чепова R" за радијаторе. 
kom 369.00   

  

1.5 Испорука и монтажа KUD конзола за монтажу 

радијатора на зид пластифициране. 
kom 344.00   

  

1.6 Испорука и уградња NGR носача за 

алуминијумске радијаторе 
kom 246.00   

  

1.7 Испорука и уградња аутоматских оџрачних 

чепова, производ "CALEFFI" Италија или 

еквивалентан.DN 25 

kom 123.00   
  

1.8 Испорука и уградња радијаторских испусних 

славина производ "CALEFFI" Италија, (кат. бр. 
kom 123.00   
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560421) DN 15 или еквивалентан. 

1.9 Чишћење од рђе, минизирање и бојење разводне 

мреже радијаторском лак бојом у два слоја. 
m 2206.00   

  

1.10 Испорука и уградња двоструких преструјних 

решетки у вратима изведених од ал. профила. 

Дебљину и боју одредити према вратима. Комплет 

са усецањем у врата на висини H=300мм од пода 

димензија 300x200mm. 

kom 32.00   

  

1.11 Испорука и уградња пластичних бешумних 

вентилатора TIP "SILENT 2+00 CZ"у зид или 

плафон комплет са неповратном клапном, 

производ "SOLER-PALAU"Шпанија или 

еквивалентан. 

Уз вентилатор испоручити припадајући кабл PP-Y 

3x1,5 mm
2
 просечне дужине l=6,0м  и прекидач за 

укјучивање - искључивање и пуштање у рад. 

kom 34.00   

  

1.12 Испорука и уградња еластичних црева за везу 

вентилатора одводних канала Ø 100мм комплет са 

шелнама. 

m 10.00   
  

  ГРЕЈНА ТЕЛА, ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР-УКУПНО:   

2.0 РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ       

2.1 Испорука и уградња комбинованог бојлера топле 

санитарне воде запремине V=1000L са две цевне 

спирале (топловодна и за соларно грејање) као и 

додатни електро грејач N=9KW производ 

"STYLEBOILER" или еквивалентан. TIP ISS WW 

1000 Ø925 x 2245mm  са комплетном изолацијом и 

повезивањем на хладну, топлу и воду за 

рециркулацију. 

komplet 1.00   

  

2.2 Испорука и уградња пумпе за грејање топле 

санитарне воде "UPS 25-80" "GRUNDFOS" 

комплет са холендер наставцима или еквивалентна 

следећих карактеристика: 

- H=35kPa 

- q=0,9m
3
/h 

kom 1.00   
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- N=100W 

2.3 Испорука и уградња пумпе за рециркулацију топле 

санитарне воде урађене од бронзе TIP "WILO-

STAR-Z 20/4" комплет са холендер наставцима 

или еквивалентна. 

- H=25kPa 

- q=1,2m
3
/h 

- N=60W 

kom 1.00   

  

2.4 Испорука и уградња затворене експанзионе посуде 

за радни притисак P=6Ba..V=12L 
kom 1.00   

  

2.5 Испорука и уградња вентила сигурности R1/2" за 

радни притисак P=8Ba.V=12L 
kom 1.00   

  

2.6 Испорука и уградња топловодних вентила 

навојних 
    

  

No25 kom 7.00     

No20 kom 3.00     

2.7 Испорука и уградња топловодних вентила 

навојних 
    

  

No25Np6 kom 2.00     

2.8 Филтер пречистач навојни са материјалом за 

повезивање са цевоводом. 
    

  

No25Np6 kom 1.00     

2.9 Испорука и уградња налегајућег термостата са 

подешавањем. 
kom 1.00   

  

2.10 спорука и уградња термометара у чаури 

0÷100ºC. 
kom 7.00   

  

2.11 Испорука и уградња славнина за пуњење и 

пражњене DN15. 
kom 12.00   

  

2.12 Испорука и уградња ваздушних лонаца Ø150 x200 

mm у комплету са припадајућим вентилом  R1/2". 
kom 2.00   

  

2.13 Испорука и уградња славнина за пуњење и 

пражњене 
    

  

0-6 bara kom 1.00     

0-12 bara kom 1.00     
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  РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ-УКУПНО:   

3.0 ОСТАЛИ РАДОВИ        

3.1 Пробијање отвора за пролаз цеви и разводне 

мреже за крпљењем истих 
Paušal 1.00   

  

3.2 Испитивање инсталације на хладан водени 

притисак 
Paušal 1.00   

  

3.3 Испитивање инсталације на топло и регулација Paušal 1.00     

3.4 Испорука шеме инсталације, упутства, атеста и 

записника 
Paušal 1.00   

  

3.5 Чишћење градилишта и одвоз вишкова материјала Paušal 1.00     

3.6 Припремни радови Paušal 1.00     

3.7 Израда пројекта 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. 

Paušal 1.00   

  

3.8 Урегулисавање комплетне инсталације и пуштање 

у погон са пробним радом. Израда елабората – 

извештаја о извршеном мерењу и регулацији 

протока по гранама прикључака. Мерење ће 

извршити акредитована лабораторија са 

достављањем извештаја у три примерка. 

Paušal 1.00   

  

  ОСТАЛИ РАДОВИ-УКУПНО:   

 МАШИНСКЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈE - НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА -УКУПНО:   

IX   МАШИНСКЕ ВРВ ИНСТАЛАЦИЈE  НОВИ  ОБЈЕКАТ  ЗАВОДА 
 Сви радови у овом предмеру и предрачуну 

подразумевају извођење сваке позиције радова 

безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у 

свему према описима у овом предмеру, техничким 

условима, потребним детаљима и техничким 

прописима, СРПС-у и упутствима надзорног 

органа, уколико у дотичној позицији није 
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другачије условљено. 

Радове извести према техничким упутствима и 

захтевима произвођача и VRF система "Тоshiba" и 

пројектној документацији. 

Пројекат је урађен уз помоћ софтверског пакета 

произвођача " Тоshiba", тако да при евентуалној 

замени опреме мора се извршити провера 

прорацуна са испоручиоцем опреме. 

Електро радови, опрема и каблирање се налази у 

предмеру електро пројекта 

1.0 ПРИЗЕМЉЕ       

1.1 Испорука и монтажа спољашње јединице VRF 

система према пројекту или сличне истих 

карактеристика. 

 

   
  

топлотна пумпа - Инвертер, са два инвертер twin-

rotary компресора. Сви компресори су са 100% 

инвертер регулацијом. 

тип и карактеристика : 

Qh= 56,0 kW, Qg= 63,0Kw 

-  сезонски коефициент енергетске ефикасности 

ESEER 7,42 
COP 4,02  

MMY-MAP2006HT8P-E 

Qh= 45,0 kW, Qg= 50,0Kw 

 

kom 1.00   

  

- сезонски коефициент енергетске ефикасности 
ESEER 7,42 

COP 4,02  

Tsp лето =35C, 

Tsp зима=7C 

фреон R410А 

опсег рада хлађење од -15 до +46C 

опсег рада грејањ од -25 до +15,5C 

kom 1.00   

  

1.2 Испорука и монтажа унутрашње касетне клима 

јединице са 4-смерним иструјавањем, за хлађење и 

грејање, према пројекту или слични истих 
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карактеристика.У цену се зарачунава одговарајући 

прибор за монтажу и ношење ( држачи и сл. ). Тип 

и карактеристика 

MMU-AP0077MH-E, Qh=2,2kW, Qg=2,5kW kom 4.00     

MMU-AP0097MH-E, Qh=2,8kW, Qg=3,2kW kom 3.00     

MMU-AP0127MH-E, Qh=3,6kW, Qg=4,0kW kom 1.00     

 Испорука и уградња панела за касетну 4-смерну  

унутрашњу јединицу 60x60,RBC-UM21 PG(W)-E . 

Све јединице су у комплету са бежичним 

даљинским контрролером. 

kom 8.00   

  

1.3 Испорука и монтажа унутрашње зидне клима 

јединице за хлађење и грејање, према пројекту или 

слични истих карактеристика. У цену се 

зарачунава одговарајући прибор за монтажу и 

ношење ( држачи и сл. ). Тип и карактеристика. све 

јединице су у комплету са бежичним даљинским 

контролером. тип серија 3 

 

   

  

MMK-AP0077H1, Qh=2,2W, Qg=2,5kW kom 26.00     

MMK-AP0123H1, Qh=3,6W, Qg=4,0kW kom 5.00     

MMK-AP0183H1, Qh=5,6W, Qg=6,3kW kom 1.00     

1.4 Испорука и монтажа спевијалних бакарних 

витинга за VRF систем, Y рачви према пројекту 

или еквивалентно. 

Комплет се састоји из два комада (пар, за потис и 

повратни вод) У цену се зарачунава одговарајући 

прибор за монтажу и ношење ( држачи и сл. ) и 

изолација. 

    

  

RBM-BT24E komplet 1.00     

RBM-BY55E komplet 16.00     

RBM-BY105E komplet 15.00     

RBM-BY205E komplet 7.00     

RBM-BY305E komplet 1.00     

1.5 Испорука и монтажа бакарних цеви комплет са 

спојно заптивним материјалом, елементима за 
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монтажу, ослонцима и стандардним фазонским 

комадима. Дати номинални пречници, могуће је 

усвојити први стандардни према важећем СРПС-у 

(критеријум  унутрашњи пречник). 

Димензија: 

Ø 6,35 mm m 135.00     

Ø 9,52 mm m 210.00     

Ø 12,70 mm m 86.00     

Ø 15,88 mm m 75.00     

Ø 19,05 mm m 15.00     

Ø 22,20 mm m 50.00     

Ø 28,58 mm m 50.00     

Ø 34,9 mm m 0     

Ø 41,3 mm m 15.00     

1.6 Помоћни материјал монтаже бакарних цеви,сав 

неопходан бакарни фитинг ( колена,редукције, 

етажери, спојнице и сл. ), елементи за ношење              

( виљушке, конзоле, обујмице, розетне и сл. ), 

кисеоник, гасови, жица за варење и сл. узима се 50 

% од претходне ставке 

0,5 0,5   

  

1.7 Испорука и уградња изолације фреонских цеви 

изолацијом типа армафлеџ или сл. са парном 

браном, од пенасте гуме (синтетичког каучука, 

класе горивости 1 према BS476, део1, класа 0 

према BS476 део6) дебљине 19mm и 13mm. 

 

   

  

Ø 6/13 mm m 135.00     

Ø 10/13 mm m 210.00     

Ø 12/19 mm m 86.00     

Ø 15/19 mm m 75.00     

Ø 18/19 mm m 15.00     

Ø 22/19 mm m 50.00     

Ø 28/19 mm m 50.00     

Ø 35/19 mm m 0     
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Ø 42/19 mm m 15.00     

1.8 спорука и уградња изолације комплетне конденз 

мреже изолацијом типа армафлеџ или сл. са 

парном браном, од пенасте гуме дебљине 9mm 

Димензија: 

    

  

Ø 28/9 mm m 100.00     

1.9 Испорука и монтажа ПВЦ цеви типа NIBCO или 

сл.заодвођење конденза са унутрашњих клима 

јединица. Ставком обухваћени фазонски елементи, 

елементи за ослањање, лепкови, спојно заптивни 

материјал и потрошни материјал за монтажу и 

спајање, сифони и сл..Димензија: 

    

  

DN25 m 100.00     

1.10 Помоћни материјал монтаже ПВЦ цеви,сав 

неопходан фитинг ( колена, рачве,редукције, 

етажери, спојнице и сл. ), елементи за ношење ( 

виљушке, конзоле, обујмице, розетне и сл. ), и сл. 

узима се 50 % од претходне ставке 

50% 0.5   

  

1.11 Испорука и уградња стандарних жичаних 

даљинских контролера 
    

  

RBC-AMT32E kom 8.00     

1.12 Изолација спољашње инсталаицје минералном 

вуном d=50mm у облози од Ал лима. Обрачун по 

m
2
. 

m
2
 15   

  

1.13 Електро повезивање спољне и унутрашњих и 

унутрашњих јединица (контролни водови). 

Ставком обухваћен материјал и рад. Обрачун по m 

каблова. 

komplet 1   

  

1.14 Електро повезивање напајања унутрашњих 

јединица (напојни водови). Ставком обухваћен 

материјал и рад. 

komplet 1   
  

1.15 Допуна фреона R410. Обрачун по kg. kg 70.00     

1.16 Машинско шлицовање зидова за пролаз цефи, са 

накнадном грађевинском обрадом. . Обрачун по m. 
m 40.00   
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1.17 Остали ситни грађевински радови на пробијању 

отвора за пролаз цеви, штемовање зидова са 

обрадом и сл.Обрачун по паушали 

Paušal 1   
  

  ПРИЗЕМЉЕ-УКУПНО:   

2.0 СПРАТ       

2.1 Испорука и монтажа спољашње јединице VRF 

система према пројекту или сличне истих 

карактеристика.  топлотна пумпа - Инвертер, са 

два инвертер тњин-ротарy компресора. Сви 

компресори су са 100% инвертер регулацијом. 

тип и карактеристика : 

MMY-MAP1606HT8P-E 

Qh= 45,0 kW, Qg= 50,0Kw 

-сезонски коефициент енергетске ефикасност 

ESEER 7,42 

COP 4,02 

Tsp лето =35C, 

Tsp зима=7C 

freon R410A 

опсег рада хлађење од -15 до +46C 

опсег рада грејањ од -25 до +15,5C 

Комплет са аутоматиком која регулише рад 

спољашње јединице. Ставком обухваћено 

електро повезивање (командни водови) спољњих 

јединица.   

  

  

MMY-MAP1606HT8P-E kom 2.00     

2.2 "Испорука и монтажа унутрашње касетне клима 

јединице са 4-смерним иструјавањем, за хлађење и 

грејање, према пројекту или слични истих 

карактеристика. У цену се зарачунава 

одговарајући прибор за монтажу и ношење                           

( држачи и сл. ). Тип и карактеристика" 

    

  

MMU-AP0364HP1-E (84x84), Qh=11,2kW, 

Qg=12,5kW 
kom 2.00   

  

MMU-AP0127MH-E, Qh=3,6kW, Qg=4,0kW kom 6.00     
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Испорука и уградња панела за касетну 4-смерну 

унутрашњу једницу 84x84, RBC-U31PGP(W)-E, 

широко иструјавање. 

kom 2.00   
  

Испорука И уградња панела за касетну 4-смерну 

унутрашњу једницу 60x60, RBC-UM21 PG(W)-E 

све јединице су у комплету са бежичним 

даљинским контролером. 

kom 6.00   

  

2.3 Испорука и монтажа унутрашње зидне клима 

јединице за хлађење и грејање, према пројекту или 

слични истих карактеристика. У цену се 

зарачунава одговарајући прибор за монтажу и 

ношење ( држачи и сл. ). Тип и карактеристика. све 

јединице су у комплету са бежичним даљинским 

контролером. тип серија 3 

    

  

MMK-AP0077H1, Qh=2,2W, Qg=2,5kW kom 8.00     

MMK-AP009H1, Qh=2,8W, Qg=3,2kW kom 2.00     

MMK-AP0123H1, Qh=3,6W, Qg=4,0kW kom 6.00     

2.4 Испорука и монтажа спевијалних бакарних 

витинга за VRF систем, Y рачви према пројекту 

или еквивалентно. Комплет се састоји из два 

комада (пар, за потис и повратни вод) 

У цену се зарачунава одговарајући прибор за 

монтажу и ношење ( држачи и сл. ) и изолација.   

  

  

RBM-BT24E komplet 1.00     

RBM-BY55E komplet 8.00     

RBM-BY105E komplet 6.00     

RBM-BY205E komplet 7.00     

RBM-BY305E komplet 2.00     

2.5 Испорука и монтажа бакарних цеви комплет са 

спојно заптивним материјалом, елементима за 

монтажу, ослонцима и стандардним фазонским 

комадима. Дати номинални пречници, могуће је 

усвојити први стандардни према важећем SRPS-у 

(критеријум унутрашњи пречник).   
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Димензија: 

Ø 6,35 mm m 100.00     

Ø 9,52 mm m 145.00     

Ø 12,70 mm m 25.00     

Ø 15,88 mm m 80.00     

Ø 19,05 mm m 25.00     

Ø 22,20 mm m 25.00     

Ø 28,58 mm m 40.00     

Ø 34,9 mm m 25.00     

Ø 41,3 mm m 0.0     

2.6 Помоћни материјал монтаже бакарних цеви,сав 

неопходан бакарни фитинг ( колена,редукције, 

етажери, спојнице и сл. ), елементи за ношење              

( виљушке, конзоле, обујмице, розетне и сл. ), 

кисеоник, гасови, жица за варење и сл. узима се   

50 % од претходне ставке 

0.5 0.5   

  

2.7 Испорука и уградња изолације фреонских цеви 

изолацијом типа армафлеџ или сл. са парном 

браном, од пенасте гуме (синтетичког каучука, 

класе горивости 1 према BS476,део1, класа 0 

према BS476,део6) дебљине 19mm и 13mm. 

    

  

Ø 6/13 mm m 100.00     

Ø 10/13 mm m 145.00     

Ø 12/19 mm m 25.00     

Ø 15/19 mm m 80.00     

Ø 18/19 mm m 25.00     

Ø 22/19 mm m 25.00     

Ø 28/19 mm m 40.00     

Ø 35/19 mm m 25.00     

Ø 42/19 mm m 0     

2.8 Испорука и уградња изолације комплетне конденз 

мреже изолацијом типа армафлеџ или сл. са 
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парном браном, од пенасте гуме дебљине 9mm 

Димензија: 

Ø 28/9 mm m 80.00     

2.9 Испорука и монтажа ПВЦ цеви типа NIBICO или 

сл. заодвођење конденза са унутрашњих клима 

јединица. Ставком обухваћени фазонски елементи, 

елементи за ослањање, лепкови, спојно заптивни 

материјал и потрошни материјал за монтажу и 

спајање,сифони и сл.. 

Димензија: 

    

  

DN25 m 80.00     

2.10 Помоћни материјал монтаже ПВЦ цеви,сав 

неопходан фитинг ( колена, рачве,редукције, 

етажери, спојнице и сл. ), елементи за ношење ( 

виљушке, конзоле, обујмице, розетне и сл. ), и сл. 

узима се 50 % од претходне ставке 

50% 0.5   

  

2.11 Испорука и уградња стандарних жичаних 

даљинских контролера 
    

  

RBC-AMT32E kom 8.00     

2.12 Изолација спољашње инсталаицје минералном 

вуном d=50mm у облози од Ал лима. Обрачун по  

m
2
. 

m
2
 15.00   

  

2.13 Електро повезивање спољне и унутрашњих и 

унутрашњих јединица (контролни водови). 

Ставком обухваћен материјал и рад.Обрачун по m 

каблова. 

komplet 1.00   

  

2.14 Електро повезивање напајања унутрашњих 

јединица (напојни водови). Ставком обухваћен 

материјал и рад. Обрачун по m каблова. 

komplet 1.00   
  

2.15 Допуна фреона R410. Обрачун по kg. kg 51.00     

2.16 "Испорука и уградња климатизера у сплит изведби 

за климатизацију сервер сале." 
    

  

RAV-SP804ATP-E, Super Digital Inverter SJ 

(Топлотна пумпа), Qh=7,1W, Qg=8,0kW 
kom 2.00   

  

RAV-SM806KRT-E, зидна унутрашња јединица за kom 2.00     
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DI/SDI + бежични контролер, Qh=6,7W, Qg=8,0kW 

 TCB-ACREDU1-E редундирани модел kom 1.00     

2.17 Машинско шлицовање зидова за пролаз цефи, са 

накнадном грађевинском обрадом. Обрачун по m 
m 40.00   

  

2.18 Израда бетонског постоља за поставављање 

спољашњих јединица климатизера. Постоље је 

издигнуто око 200mmод околног терена. 

Постоље бетонско комплет са потребном 

арматуром за ојачање.Димензије постоља: 

5.000mm x 4.000mm коначне димензије узети на 

лицу места.Обрачун по комплету. 

komplet 1.00   

  

2.19 Израда и монтажа заштититне ограде за спољашње 

уређаје климатизера. Ограда се монтира на 

бетонско постоље. Ограда је израђена од челичних 

стубова са испуном од Ал профила 

(алуминијумске жалузиние) ради лакшег 

прострујавања ваздуха. Улазна врата 2x0,8x2m су 

такође од Ал испуне. Ограда мора бити комплетно 

демонтажна ради лакшег сервисирања. 

Димензије оград: дужина 18.000mm x висина 

2.000mmконачне димензије узети на лицу места. 

Обрачун по комплету. 

komplet 1.00   

  

2.20 Испорука и уградња носеће конструкције VRF 

система изаређене од челичних поцинкованих 

профила, у комплету са антивибрационим 

ослонцима.Обрачун по паушалу. 

paušalno 1   

  

2.21 Остали ситни грађевински радови на пробијању 

отвора за пролаз цеви, штемовање зидова са 

обрадом и сл. Обрачун по паушалу. 

paušalno 1   
  

2.22 Смарт Манагер са њеб интерфејсом 

тип: BMS-SM1280ETLE 

- Индивидуално управљање са до 128 унутрашњих 

јединица 

- Надзор (мониторинг) 

- Поставне вредности у зонама (2x 64 зоне) 

kom 1.00   
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- Индивидуалан рад и ограничења 

- Индикација грешке 

- Улаз управљања 

- Дојава режима рада 

- Прикључак на мрежу 

- Постављање времена рада (УКЉ/ИСКЉ, 

поставна температура, 

- режим рада, откључавање/закључавање 

даљинског управљача) 

- Грешака у меморисању потрошње енергије (на 

месту уградње потребан ПЦ) 

- Анализа података 

- Могућа уградња меморијског модула (СДкартица) 

- Софтвер за графички приказ 

- Дојава грешке путем е-маила.                           

Обрачун по комаду. 
  СПРАТ-УКУПНО:   

3.0 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ  РАДОВИ       

3.1 Припремни радови обухватају: 

- отварање градилишта 

- упоређивање стварног стања са пројектном 

документацијом и у случају одступања 

консултовати назорног органа, 

- потребна размеравања и усаглашавања 

Paušal /   

  

3.2 Пуштање у рад VRF система (старт уп система) од 

стране овлашћеног сервисера са попуњавањем 

гаранције и пробни рад система. 

Обавезна је израда елабората-извештаја, о 

извршеном мерењу и доставити у 3 примерка. 

Paušal /   

  

3.3 Испитивање VRF инсталација на непропустност Paušal /     

3.4 Израда упутства за руковање и одржавање. 

Предвиђено је и обележавање инсталаицја по 

намени и системима. 

Paušal /   
  

3.5 Израда пројекта изведеног стања у 3 примерка 

(уношење измена насталих у току извођења 
Paušal /   
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радова, унете измене у папирној или електронској 

форми оверава одговорни извођач радова и на 

основу тога се израђује пројекат), који се предају 

инвеститору. Испорука конплетне документације о 

опреми и радовима потребним за технички пријем 

и добијање употребне дозволе. 

Учешће у техничком пријему и отклањање 

примедби комисије. 

3.6 Завршни радови, рашчишћавање градилишта са 

одвозом вишка материјала, пробни погон и предаја 

инсталације инвеститору са обуком корисника 

(записнички) 

Paušal /   

  

  ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ  РАДОВИ -УКУПНО:   

 МАШИНСКЕ ВРВ ИНСТАЛАЦИЈE -  НОВИ  ОБЈЕКАТ  ЗАВОДА УКУПНО:   

X ЛИФТ-НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА 

1.1 Погонски машина лифта        

-електро-мотор ”ZIEHL kom 1.0     

-ABEGG SM200/ZETADYN” снаге 6,7 кW, n=1000 

мин-1 са фреквентним регулатором 
kom  1.0   

  

-челични носачи машине. kom 1.0     

1.2 Граничник брзине за v=0,63 m/s са контактом и 

даљинским управљањем (уграђен на рам кабине) 
kom 1.0   

  

1.3 Затезач ужета граничника брзине са контактом   kom 2.0     

1.4 Челично уже граничника брзине Ø6,5x18м – 

комплет са стегама и уметком за омчу  
Komplet 1.0   

  

1.5 Командна табла у свему према пројекту, са 

одговарајућим ел. шемама, уграђена у лимени 

орман (постављена на задњој станици поред врата 

возног окна) 

kom 1.0   

  

1.6 Главни прекидач (табла "Б") у лименом орману са 

одговарајућим осигурачима и прекидачима, у 

свему према пројекту (постављена поред ормана 

командне табле на задњој станици)  

kom 1.0   

  

1.7 Гумени тепих "атестиран" испред командне табле kom 1.0     
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и главног прекидача  

1.8 Ватрогасни апарат  (постављен поред командне 

табле)  
kom 1.0   

  

1.9 Прилазна врата возног окна: аутоматска, телескоп, 

двопанелна, Е=900, Х=2000mm, комплет са свим 

припадајућим елементима, завршна обрада – инокс  

kom 2.0   
  

1.10 Шине вођице противтега Т50x50x5 са подвезицама 

–дужине 7,7 m.   
kom 2.0   

  

1.11 Шине вођице кабине Т89x62x16(Т89/А) са 

подвезицама – дужине 7,66 m. 
kom 2.0   

  

1.12 

Конзоле (за везу шина вођица кабине и противтега 

за возно окно) са клемама и везним материјалом, у 

свему према пројекту 

kom 6.0+6.0   
  

1.13 Магнетни прекидачи Komplet 2.0     

1.14 Конзоле и летве за магнетне прекидаче  Komplet 2.0     

1.15 
Конзоле и летве за крајње прекидаче и предкрајње 

прекидаче 
kom 2.0+2.0   

  

1.16 Крајњи прекидач и предкрајњи прекидач kom 2.0+2.0     

1.17 
Челично вучно уже Ø6,5 mm дужине 20 m (са 

стегама и уметцима за омчу) 
kom 8.0   

  

1.18 

Рам кабине за ношење кабине лифта са 

еластичним клизачима и хватачким уређајем  за 

поступно кочење и улошцима за шину Т16 са свим 

припадајућим деловима, као и уређај за вешање 

ужади и активирање хвата ког уређаја 

Komplet 1.0   

  

1.19 

Рам противтега са еластичним клизачима и 

улошцима за шину Т5 и уређајем за вешање ужади 

(са одливцима за испуну) и заштитним лимом у 

дну возног окна 

Komplet 1.0   

  

1.20 

 

 

 

 

 

Метална особна кабина са индиректним светлом, 

обложена ламинатима, углови инокс, непокретан 

под гранит. 

Komplet 1.0   
  

a)    светиљке за осветљење kom 2.0     

б)    рукохват на задњој страни, огледало изнад 

рукохвата и вентилатор 
kom 1.0+1.0+1.0   
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в)    уређај за напајање нужног светла са алармним 

звоном на кабини 
kom 1.0   

  

г)  аутоматска телескоп врата са механизмом, 

завршна обрада – иноx 
kom 1.0   

  

д)    заштитна ограда на крову кабине Komplet 1.0     

1.21 Амортизери испод противтега и кабине  kom 1.0+1.0     

1.22 Пењалице у јами возног окна kom 1.0     

1.23 

 

 

Кутије управљања и сигнализације:       

а)   регистар кутија у кабини за управљање из 

кабине са дисплејом  
kom 1.0   

  

б)  позивне кутије за позивање лифта са 

стрелицама најаве и дисплејом  
kom 2.0   

  

1.24 

 

 

 

 

 

 

 

  

Електроинсталациони материјал       

а)   проводници ПВЦ 1mm
2
 за повезивање ком. 

табле са осталим деловима лифтовског постројења 

у в. окну и на кабини (према монтажним ел. 

шемама) 

Komplet 1.0   

  

б)   проводници ПВЦ за повезивање моторне 

линије од главног прекидача до ком. табле и од 

ком. табле до ел. мотора (према монтажним ел. 

шемама) одговарајућег пресека 

Komplet 1.0   

  

в)    вишежилни пљоснати пратећи каблови 1 mm
2
 

за повезивање инсталације од ком. табле до кабине 

лифта 

Komplet 1.0   
  

г)   разводна кутија (на коју се прикључује пратећи 

кабл) на кабини лифта и на средини возног окна 
Komplet 1.0+1.0   

  

д)   пластични канали, гибљива црева и бужир 

цеви са обујмицама и везним материјалом, (према 

монтажним ел. шемама)  

Komplet 1.0   
  

ђ)   осветљење в. окна и простора за смештај 

опреме (каблови, бродске плафоњере са 

сијалицама (за 10 сијаличних места) - према 

монтажним ел. шемама 

Komplet 1.0   

  

е)  поцинкована трака (за уземљење лифтовских 

елемена у возном окну и маш. простору) са 
Komplet 1.0   
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прикључним елементима (према монтажним ел. 

шемама) од прстенастог развода уземлјивача до 

металних елемената. 

ж)   шуко прикључница са заштитним контактом 

на кабини 
Komplet 1.0   

  

з) "Д" табла у дну в. окна (склопка за искључење 

команде, шуко прикључница са заштитним 

контактом и наизменична склопка за осветљење в. 

окна) 

Komplet 1.00   

  

1.25 Комплетна упутства (према пројекту) Komplet 1,0+1,0     

  ЛИФТ-УКУПНО:   

XI ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА 
1.0 ОПРЕМA, МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ       

1.1 Контролни панел високог притиска за првостепену 

редукцију са контакнтим 

манометром: 

- тип Spectron BM55-1K, или одговарајући 

- пул до 300бар, пизл 0-10бар, 

- Материјал конструкције регулатора и вентила: 

хромирани месинг 

- Материјал мембране регулатора: Hastelloy C276 

- Материјал мебране вентила: Hastelloy C276 

- Материјал филтера регулатора: Синтеровани 

челик SS 316L 

- Улазни прикључак: SS компресиони фитинг   Ø6 

mm - Излазни прикључак: 1/4"-NPT женски навој   

  

  

водоник  kom 1.0     

аргон  kom 1.0     

кисеоник  kom 1.0     

азот  kom 1.0     

синтетички ваздух  kom 1.0     

азотсубоксид kom 1.0     

1.2 Контролни панел високог притиска за првостепену 

редукцију са контактним манометром:   
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- тип Spectron BM65AC-1K, или одговарајући 

- пул до 25бар, пизл 0-1,5 бар, 

- Материјал конструкције регулатора и вентила: 

месинг 

- Материјал мембране регулатора: EPDM 

- Материјал мебране вентила: Hastelloy C276 

- Материјал филтера регулатора: Синтеровани 

челик SS 316L 

- Улазни прикључак: M16x1,5мушки навој 

- Излазни прикључак: 1/4"-NPT женски навој 

ацетилен kom 1.0     

1.3 Секундарни панелни регулатор ЕМ 55-1 

- тип Spectron BM55-1K, или одговарајући 

- пул до 300бар, пизл 0-10бар, 

- Материјал конструкције регулатора и вентила: 

хромирани месинг 

- Материјал мембране регулатора: Hastelloy C276 

- Материјал мебране вентила: Hastelloy C276 

- Материјал филтера регулатора: Синтеровани 

челик SS 316L 

- Прикључак: 1/4"-NPT женски навој   

  

  

азот kom 1.0     

кисеоник kom 1.0     

аргон kom 1.0     

Синтетички ватдух kom 2.0     

азотсубоксид kom 1.0     

водоник kom 1.0     

1.4 Секундарни панелни регулатор EM 65-1AC или 

одговарајући: 

- тип Спецтрон BM55-1K, или одговарајући 

- пул до 300бар, пизл 0-10бар, 

- Материјал конструкције регулатора и вентила: 

хромирани месинг 

- Материјал мембране регулатора: Hastelloy C276   
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Материјал мебране вентила: Hastelloy C276 

- Материјал филтера регулатора: Синтеровани 

челик SS 316L 

- Прикључак: 1/4"-NPT женски навој 

ацетилен kom 1.0     

1.5 Флексибилна високопритисна спирална цев са 

холендерским рукохватима за боцу,нерђајући 

челик, Ø6x1мм, NP200, за везу са панелом 

    
  

водоник kom 1.0     

азот kom 1.0     

синтетички ваздух  kom 1.0     

азотсубоксид kom 1.0     

аргон kom 1.0     

кисеоник  kom 1.0     

1.6 Флексибилно гумено црево за ацетилен, 

комплет са прикључком за панел и стегом за 

прикључење на боцу; DN6NP25   

  

  

ацетилен kom 1.0     

1.7 Бешавне, атестиране, одмашћене цеви од          
AISI 316L: 

    
  

Ø8x1 mm m 150.00     

1.8 Монтажни материјал, носачи цевовода, 

холендерски спојеви, фитинзи, електроде, гас за 

заваривање/тврдо лемљење, итд. 

komplet 1.0   
  

1.9 Монтажа наведене опреме и цевовода, 

функционална проба и пуштање у рад 
komplet 1.0   

  

1.10 Испитивање инсталације са издавањем извештаја о 

испитивању 
komplet 1.0   

  

1.11 Техничка документација (израда пројекта 

изведеног објекта) 
komplet 1.0   

  

1.12 Транспорт опреме и људства Paušalno /     

1.13 Стручна обука људства са издавањем уверења Paušalno /     

  ОПРЕМA, МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ-УКУПНО:   
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2.0 ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА, НАТПИСНЕ ТАБЛЕ      

2.1 Ручни противпожарни апарат са сувим прахом S9 

од 9 kg, SRPS Z.C2.035 
kom 2.00   

  

2.2 Натписне табле: 

 Т1 – ПОДСТАНИЦА ВОДОНИКА: 

- Опасност од експлозије и угушења 

- Забрањено пушење и приступ отвореним 

пламеном 

- Забрањен приступ неовлашћеним лицима 

- Обавезна примена средстава за личну заштиту 

- Обавезна употреба алата који не варничи 

- Забрањен рад са замашћеним рукама одећом и 

алатом 

Т2 – ПОДСТАНИЦА АЦЕТИЛЕНА 

- Опасност од експлозије и угушења 

- Забрањено пушење и приступ отвореним 

пламеном 

- Забрањен приступ неовлашћеним лицима 

- Обавезна примена средстава за личну заштиту 

- Обавезна употреба алата који не варничи 

- Забрањен рад са замашћеним рукама одећом и 

алатом 

Т3 – ПОДСТАНИЦА АЗОТА 

- Опасност од ексползије и угушења 

- Забрањен приступ неовлашћеним лицима 

- Обавезна примена средстава за личну заштиту 

Т4 – ПОДСТАНИЦА СИНТАТИЧКОГ ВАЗДУХА 

- Опасност од експлозије 

- Забрањен приступ неовлашћеним лицима 

- Обавезна примена средстава за личну заштиту 

Т5 – ПОДСТАНИЦА КИСЕОНИКА 

- Опасност од експлозије 

- Забрањено пушење и приступ отвореним 

пламеном 

- Забрањен приступ неовлашћеним лицима 

- Обавезна примена средстава за личну заштиту 

kom 7.00   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 209 од 237 

- Обавезна употреба алата који не варничи 

- Забрањен рад са замашћеним рукама одећом и 

алатом 

Т6 – ПОДСТАНИЦА АЗОТСУБОКСИДА 

- Опасност од експлозије и угушења 

- Забрањено пушење и приступ отвореним 

пламеном 

- Забрањен приступ неовлашћеним лицима 

- Обавезна примена средстава за личну заштиту 

- Обавезна употреба алата који не варничи 

- Забрањен рад са замашћеним рукама одећом и 

алатом 

Т7 – ПОДСТАНИЦА АРГОНА 

- Опасност од ексползије и угушења 

- Забрањен приступ неовлашћеним лицима 

- Обавезна примена средстава за личну заштиту 

 ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА, НАТПИСНЕ ТАБЛЕ-УКУПНО:   

 ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА -УКУПНО:   

XII СПОЉНО  УРЕЂЕЊЕ  ТЕРЕНА ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

1.1 Геодетско обележавање платоа, тротоара, 

саобраћајнице и паркинга које се реконструишу 

чија је хоризонтална пројекција површине                 

2427,14 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
 2427.14   

  

1.2 Израда и монтажа табле за обележавање 

градилишта, ограђивање градилишта, обезбеђење 
kom 1.00   
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сигурности пешака. Обрачун по комаду. 

1.3 Вађење пањева и кореновог система исечених 

стабала. Рупу пања насути земљом са набијањем. 

Пањ и корен утоварити на камион и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор удаљену до            

15 km. Обрачун по комаду. 

kom 26.00   

  

1.4 Пажљива демонтажа постојеће заштитне ограде 

око парцеле завода висине h= 1,50m. Ограду од 

челичних кутија пажљиво демонтирати, сложити и 

записнички је предати инвеститору. Обрачун по m. 

m 270.56   

  

1.5 Пажљива демонтажа и одлагање постојећих 

металних гаража, које ће се након бетонирања 

подлоге за исте, поново монтирати на локацији 

предвиђеној пројектом. Гараже складиштити на 

сигурно место у оквиру градилишта, до њихове 

поновне монтаже. 

m
2
 95.24   

  

1.6 Рушење асфалтног застора дебљине до 10 cm са 

саобраћајнице унутар дворишта завода, са 

машинским утоваром, одвозом материјала и 

истоваром на депонију до 15km. Рушење извршити 

јако пажљиво, а на контакту са постојећим 

објектима на парцели пажљиво исећи асфалт како 

се неби нарушила стабилност објеката који се 

задржавају. 

m
2
 532.00   

  

1.7 Рушење бетонских површина дебљине до 12cm на 

делу парцеле завода. са машинским утоваром, 

одвозом материјала и истоваром на депонију до 

15km. Рушење извршити јако пажљиво, а на 

контакту са постојећим објектима на парцели 

пажљиво исећи бетон како се неби нарушила 

стабилност објеката који се задржавају. 

m
2
 135.00   

  

1.8 Рушење површина од растер плоча на делу 

постојећих паркинга  завода, са машинским 

утоваром, одвозом материјала и истоваром на 

депонију до 15km. 

m
2 100.00   
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1.9 Рушење постојећих бетонских ивичњака димензија 

18/24cm, са утоваром и одвозом материјала на 

депонију до 15 km. Обрачун по m. 

m 120.00   
  

1.10 Демонтажа постојећих ригола од бетона са 

утоваром и одвозом материјала на депонију до 15 

km. Обрачун по m. 

m 23.00   
  

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

2.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:       

2.1 Машинско скидање слоја хумуса  d=15cm на делу 

зелених површина где се предвиђају нови платои и 

саобраћајнице, са утоваром у возило и одвозом на 

уређену депонију до 15 km. Обрачун по m
2
. 

m
2 1500.00   

  

2.2 Машински ископ (са додатком ручног ископа до 

10%) материјала просечне дубине 20cm, за израду 

подлоге са утоваром и одвозом на депонију до 

15km. (количина је дата у збијеном стању, а 

обрачун се врши према доказницама).Обрачун по 

m
3
. 

m
3 525.00   

  

2.3 Ручни ископ темељних јама 26/26cm (могуће је и 

сврдлом копати кружне јаме фи 26cm) просечне 

дубине 60 цм, за темељне стопе ограде са 

утоваром и одвозом на депонију до 15km. 

(количина је дата у збијеном стању, а обрачун се 

врши према доказницама). Обрачун по m
3
. 

m
3 4.88   

  

2.4 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 2427.15   

  

2.5 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 

m
3 50.00   
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техничким условима и договору са надзорним 

органом. Обрачун по m
3
. 

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - УКУПНО:   

3.0 ГОРЊИ СТРОЈ       

3.1 Бетонирање армирано-бетонске плоче на тлу за 

постављање металних. гаража водонепропусним 

бетоном МБ- 30 дебљине D= 20 cm димензија 

а=4,80m и b=20,30m, са обавезним спојницама на 

свака l=4,00m. Обрачун по m
3
. 

m
3 20.00   

  

3.2 Набавка бетона и бетонирање темељних стопа 

носача ограде, која се поставља око парцеле, 

димензија стопе је 26х26х60cm, или фи 26cm 

марка бетона МБ- 20, комада 120. Обрачун по m
3
. 

m
3 4.88   

  

3.3 Набавка, сечење, савијање, постављање и везивање 

ребрасте арматуре РА 400/500 у бетонску плочу 

гаража, све према статичком прорачуну и 

детаљима арматуре. Вертикални транспорт 

"СКИП" дизалицом.Норма обухвата: исправљање 

сечење, чишћење од првљавштине, масноће и рне 

која се љушти, ручно савијање на армирачком 

столу и сортирање са обележавањем по детаљима, 

постављање и везивање према нацрту. 

ТРАНСПОРТ: Обухвата пренос обрадјене 

арматуре на градилишту на 20 м ручно до "СКИП" 

дизалице, дизање на 15 m "СКИПОМ" и ручни 

пренос на 20 m по објекту. Обрачун по: kg 

kg 1000.00   

  

3.4 Набавка, превоз и уграђивање  сивих 

вибропресованих ивичњака 12x18x80/40 cm, на 

слоју бетона МБ 20 просечно 0.05 m
3
/m, са 

фуговањем спојница цементним малтером 1:2. 

m 290.00   

  

3.5 Набавка, транспорт и уградња префабрикованих 

ивичњака димензије 24x18x80 цм МБ40 на 

претходно припремљеној подлози од набијеног 

бетона, МБ 20,са фуговањем спојница. Ивичњаци 

су индустријски производ. Обрачун по m 

m 248.60   
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уграђених ивичњака 

3.6 Набавка, транспорт и уградња префабрикованих 

ивичњака димензије 18x24x80 cm МБ40 на 

претходно припремљеној подлози од набијеног 

бетона, МБ 20,са фуговањем спојница. Ивицњаци 

су индустријски производ. 

m 182.40   

  

3.7 Набавка и постављање бетонских растер плоча 

димензија 60x40cm, дебљине 8 cm, преко слоја 

ситног туцаника 4-8mm помешаног са црним 

песком или земљом дебљине d=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. Набавка, транспорт, разастирање 

и ваљање невезаног каменог агрегата испод 

површина од асфалта дебљине      d=мин 20 cm, 

крупноце 0-31,5mm. Агрегат је потребно набити 

до МС50, и обавезно испитати модул 

стишљивости пре постављања БНС-а.Све урадити 

према стандарду и према условима датим у 

пројект 

m
2 513.53   

  

3.8 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 
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(дунавцем). 

светло сиве боје, димензије 30x30x6 cm,  m
2 1144.44     

плоче црвене боје, димензије 30x30x6 cm,  m
2 128.60     

плоче тамно сиве боје, димензије 30x30x6 cm, m
2 12.80     

3.9 Набавка, транспорт, разастирање и ваљање 

невезаног каменог агрегата испод површина од 

асфалта дебљине    d = min 20cm, крупноће 0-31,5 

mm. Агрегат је потребно набити до МС50,и 

обавезно испитати модул стишљивости пре 

постављања БНС-а.Све урадити према стандарду и 

према условима датим у пројекту. Обрачун по m
3
. 

m
3
 242.72   

  

3.10 Набавка, транспорт, разастирање и ваљање тампон 

слоја од песковито шљунковитог материјала. Све 

урадити према стандарду и према условима датим 

у пројекту. Обрачун по m
3
. 

m
3
 485.42   

  

3.11 Набавка, транспорт, разастирање и набијање 

битумизираног слоја БНС 32А као носивог слоја за 

саобраћајнице, дебљине d=7cm,преко претходно 

припремљене подлоге. Слој је потребно урадити у 

свему према вазецем стандарду. Производња 

месавине врси се масински. Све карактеристике 

уградјивања и квалитет уградјене месавине морају 

одговарати стандарду за БНС 32А. Обрачун по m
2
. 

m
2
 627.76   

  

3.12 Набавка, транспорт, разастирање и набијање  

завршног хабајућех коловозног застора од асфалт 

бетона Аб 11, дебљине d=4cm,преко претходно 

припремљене подлоге. Начин уградјивања 

квалитет и коловозног везива као и све потребне 

поступке спровести према стандарду СРПС 

У.Е4.014 . Обрачун по m
2
.   

m
2
 627.76   

  

3.13 Набавка и постављање ригола ( каналица ) пресека 

25x40x8 cm. Риголе израдити од префабрикованих 

бетонских елемената и поставити у постељици од 

песка, а преко набијеног шљунка, по детаљима и 

упутству пројектанта. Обрачун по m уграђених 

m 36.00   
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ригола. 

  ГОРЊИ СТРОЈ  -УКУПНО:   

4.0 ОГРАДА       

4.1 Набавка, транспорт и уградња панелне ограде 

висине h=150cm. Стубови су од кутијастих 

челичних профила 60/40/2 на размаку 2.52m. 

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 ограде. 

m 270.56   

  

4.2 Набавка , транспорт и монтажа  двокрилне капије 

КОК_01, са испуном као на панелној огради. 

Димензија капије је 350х150cm. Капију уоквирује 

рам од кутија 80/60/3mm, а испуна је од 

хоризонталне и вертикалне жице дебљине 5mm, са 

окцима 5/20cm. Сви елементи капије су израђени 

од топлопоцинкованог челика и пластифицирани. 

Капија је у тону по избору Инвеститора. Оков, 

шарке и браву набавити у склопу позиције. 
Обрачун по комаду. 

kom 1.00   

  

4.3 Набавка , транспорт и монтажа  двокрилне капије 

КОК_02, са испуном као на панелној огради. 

Димензија капије је 270х150cm. Капију уоквирује 

рам од кутија 80/60/3mm, а испуна је од 

хоризонталне и вертикалне жице дебљине 5mm, са 

окцима 5/20mm. Сви елементи капије су израђени 

од топлопоцинкованог челика и пластифицирани. 

Капија је у тону по избору Инвеститора. Оков, 

шарке и браву набавити у склопу позиције. 

kom 1.00   

  

4.4 Набавка , транспорт и монтажа  једнокрилне kom 1.00     
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капије ПОК_01. Димензија капије је 110х150cm. 

Капију уоквирује рам од кутија 80/60/3mm, а 

испуна је од хоризонталне и вертикалне жице 

дебљине 5mm, са окцима 5/20cm. Сви елементи 

капије су израђени од топлопоцинкованог челика и 

пластифицирани. Капија је у тону по избору 

Инвеститора. Оков, шарке и браву набавити у 

склопу позиције. Обрачун по комаду. 

4.5 Набавка , транспорт и монтажа  једнокрилне 

капије ПОК_02. Димензија капије је 100х150cm. 

Капију уоквирује рам од кутија 80/60/3mm, а 

испуна је од хоризонталне и вертикалне жице 

дебљине 5mm, са окцима 5/20cm. Сви елементи 

капије су израђени од топлопоцинкованог челика и 

пластифицирани. Капија је у тону по избору 

Инвеститора. Оков, шарке и браву набавити у 

склопу позиције. Обрачун по комаду. 

kom 2.00   

  

4.6 Израда, транспорт и монтажа  клизне колске 

капије КК_01. Капија се поставља у систему 

претходно постављене ограде, тако да је треба 

урадиту по узору на пројектовану панелну ограду. 

Само крило је клизно висине 150cm, одигнуто од 

терена за 8цм. Капију уоквирује рам од кутија 

80/60/3мм, а испуна је од хоризонталне и 

вертикалне жице дебљине 5mm, са окцима 5/20cm. 

Рам који носи крило се састоји од два П стуба 

80/60/4mm, који се анкерише у армирано - 

бетонску темељну греду по детаљу из пројекта. На 

почетку капије је стуб 100/100/4mm, а на крају је П 

стуб 80/60/4мм, иза кога треба уградити одбојник 

– заустављач капије. Укупна дужина капије је 

410цм, (светла дужина 360cm) Капија је 

аутоматизована са мотором на даљинско 

управљање, опремљена је ролинг опремом и са 

свим неопходним елементима (омега шином, 

точкићима и др.) за клизање. Ценом обухватити 

kom 1.00   
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израду армирано-бетонске темељне греде 

променљивог попречног пресека од 30-60/80cm (са 

припадајућом арматуром), армиране по детаљу из 

графичке документације. Обрачун по комаду. 

4.7 Израда, транспорт и монтажа  клизне колске 

капије КК_02. Капија се поставља у систему 

претходно постављене ограде, тако да је треба 

урадиту по узору на пројектовану панелну ограду. 

Само крило је клизно висине 150cm, одигнуто од 

терена за 8цм. Капију уоквирује рам од кутија 

80/60/3mm, а испуна је од хоризонталне и 

вертикалне жице дебљине 5mm, са окцима 5/20cm. 

Рам који носи крило се састоји од два П стуба 

80/60/4mm, који се анкерише у армирано - 

бетонску темељну греду по детаљу из пројекта. На 

почетку капије је стуб 100/100/4mm, а на крају је П 

стуб 80/60/4mm, иза кога треба уградити одбојник 

– заустављач капије. Укупна дужина капије је 

560cm, (светла дужина 500cm) Капија је 

аутоматизована са мотором на даљинско 

управљање, опремљена је ролинг опремом и са 

свим неопходним елементима (омега шином, 

точкићима и др.) за клизање. Ценом обухватити 

израду армирано-бетонске темељне греде 

променљивог попречног пресека од 30-60/80cm (са 

припадајућом арматуром), армиране по детаљу из 

графичке документације. Обрачун по комаду. 

kom 1.00   

  

  ОГРАДА УКУПНО:   

5.0 УРБАНИ МОБИЛИЈАР       

5.1 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 

kom 20.00   
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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. 

5.2 Набавка, транспорт и уградња парковских корпи 

за отпатке. Димензија корпе је 390 х 390mm, 

висине око 730mm, а састоји се од челичне 

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 20mm, 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 

kom 10.00   
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због изласка течности. Корпа се анкерише на 

бетонски фундамент димензија 40х40х40cm који 

омогућује стабилност. Обрачун по комаду 

уграђене корпе. 

5.3 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   

  

  УРБАНИ МОБИЛИЈАР УКУПНО:   

6.0 ХОРТИКУЛТУРА       
6.1 Преношење пројекта на терен подразумева 

обележавање места за садњу садница дрвећа и 

групацију жбуња. Потребно је према датом плану 

садње помоћу пантљике измерити растојања и 

углове и обележити дрвеним кочићем места где ће 

се копати садне јаме. Обрачун по m
2
. 

m
2
 2637.00   

  

6.2 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 послa. Обрачун по m
2
. 

m
2 2637.00   

  

6.3 Набавка, утовар, довоз и разастирање плодне чисте 

земље у дебљини минималној од d=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
2 300.00   

  

6.4 Израда травњака са кошењем на местима означеним 

у пројекту. Преко фино испланираног терена 
m

2 2955.00   
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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. 

6.5 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. 

    

  

Acer platanoides " Globosum " kom 5.00     
Quercus rubra ( crveni hrast ) kom 15.00     
Fraxinus excelsior  ( beli jasen ) kom 6.00     
Betula pendula  (бреза) kom 6.00     
Prunus laurocerasus ( lovor višnja ) kom 6.00     
Chamaecyparis lawsoniana “ Columnaris” kom 17.00     

  ХОРТИКУЛТУРА УКУПНО:   
 СПОЉНО  УРЕЂЕЊЕ  ТЕРЕНА ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ -УКУПНО:   

XIII ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА-НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА   



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 221 од 237 

1.0 АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА       
1.1 Ручни противпожарни апарат за гашење под сталним 

притиском азота, тип S-9А"(испоручилац "Ватроспрем 

производња" - Беорад) 
kom 17.00   

  

1.2 Ручни противпожарни апарат за гашење угљендиоксидом, тип 

"CО2-5" (испоручилац "Ватроспрем производња" - Беорад) 
kom 6.00   

  

 ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА-НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА –УКУПНО:   

 

 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 

I. НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО - III ФАЗА-АГ ДЕО: 

II. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА : 

________________________ 

III. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НОВИ И, ПОМОЋНИ  ОБЈЕКАТ И СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ : 

IV. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE ИНСТАЛАЦИЈE НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА И СПОЉНО УРЕЂЕЊA :   

V. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE ИНСТАЛАЦИЈE ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ : 

VI. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈEНОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА:  

VII. АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА ,НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА, ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ: 

VIII. МАШИНСКЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈE- НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА: 

IX. МАШИНСКЕ ВРВ ИНСТАЛАЦИЈE- НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА: 

X. ПРОЈЕКАТ ЛИФТА -НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА: 

XI. ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА: 

XII. СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

XIII. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА -НОВИ ОБЈЕКАТ ЗАВОДА:  

 

 

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора 

(узима се 1.0% од вредности радова) 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 
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      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; 

2. у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 

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

набавке без ПДВ-а. 

4. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну 

цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

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

 

 

Редни 

број 

Опис радова Материјал/опрема и 

захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

I/3.1 Израда термоизолације 

фасадних зидова од 

камене вуне d=15cm, са 

коефицијентом 

топлотне 

проводљивости λ = 

0.034W/mK, у следећим 

слојевима гледано од 

носећег зида: 

Набавка материјала и 

израда подлоге. 

Фасадне површине 

(зидове од блокова, 

бетонске површине) је 

потребно прајмерисати 

у два слоја са  

основним прајмером 

без растварача, 

отпорним на влагу, са 

упијањем воде w< 0,5 

кg/ m
2
х и 

коефицијентом отпора 

при дифузији водене 

паре од µ= 100 (типа 

Ceresit CТ 17 или  

еквивалентан производ 

истих техничких  

карактеристика).  Сви 

материјали морају 

поседовати ЕТА 

сертификат. 

Четири сата након 

прајмерисања подлоге 

почети са уградњом 

почетног профила 

(Протектор, или слично) 

тамо где је потребно. Пре 

наношења лепка, дан 

раније плочу од камене 

вуне танко преглетовати 

паропропусним, а 

водонепропусним, 

флексибилним, 

микроармираним лепком, 

адхезије > 0,7 МПа, (типа 

Ceresit CТ80 или 

еквивалентан производ 

истих техничких  

карактеристика),  у циљу 

повећања адхезије. Код 

Набавка материјала и 

израда демит фасаде 

минималних 

карактеристика:  

Плоче од камене вуне 

дебљине d= 15 cm 

- Коефицијента 

топлотне 

проводљивости λD 

=0,034 W/mK 

Сви материјали морају 

поседовати ЕТА 

сертификат. 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

-технички лист 

производа ( у технички 

листовима назначити 

тражене 

карактеристике ) 
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неравних површина 

изравњавање вршити 

само долепљивањем 

термоизолационих табли 

никако дебљим слојем 

лепка. 

Лепак наносити у траци 

по ободу табле са 

тачкама лепка по 

средини (3 погаче), 

минимална 

покривеност плоче 

камене вуне лепком је 

40%. Наредни ред 

плоча од камене вуне 

поставља се смакнуто у 

односу на претходни. 

Спојеви између плоча 

не смеју се запуњавати 

лепком већ 

полиуретанским 

лепком (Ceresit CТ84 

или еквивалентним 

производом истих 

техничких 

карактеристика).Све 

контактне делове 

(дилатације) итд. 

попунити специјалним 

полимером (типа 

Ceresit FТ 101 или сл). 

Сви материјали морају 

имати ЕТА сертификат. 

Плоче од камене вуне 

густине 130 kg/ m
3
, 

дебљине d= 15 cm на 

фасадне зидове и 

стубове анкеровати 

типловима типловима 

Нип Ћуприја или 

слично са металним 

клином. Дужина типла 

240 mm, пречник Ø8 

mm, шешир пречника              

60 mm. Број типлова 

прилагодити дебљини 

камене вуне и 

специфичности 

постављања, а све у 

складу са препорукама 

произвођача. Бушење за 

типлове кроз блокове 

вршити обичном 

бушилицом без 

вибрација. Количина 

типлова 6-8 ком/m
2
 

осим у деловима где је 

потребно одрадити 
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додатно типловање. 

Типловање вршити по 

угловима плоча и један 

типл по средини. 

Шпалетне око врата и 

прозора  обрадити 

каменом вуном d= 2 cm. 

На местима где постоје 

грађевински отвори 

врши се додатно 

ојачавање алкалном 

мрежицом типа као 

Цересит CT 325 или сл. 

грађевинским лепком 

типа као Цересит CT 80 

или сл. под углом од 45 

степени.Након лепљења 

и типловања табли, 

постављају се ивичне и 

угаоне алуминијумске 

лајсне (произвођача 

Протектор или слично). 

Преко плоча нанети 

слој грађевинског лепка 

Цересит CT 80 или сл, 

утиснути по целој 

површини алкалну 

мрежицу Цересит CT 

325 или сл.са 

преклопом од 10 cm и 

нанети још један слој 

грађевинског лепка 

Цересит CT 80 или сл. 

Сви материјали морају 

поседовати ЕТА 

сертификат. 

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. У 

цену урачунати помоћну 

скелу. Обрачун по  m
2
.    

3.6.2 Набавка и испорука 

хидростанице 

противпожарне воде тип 

CALPEDA BS2F 2МXH 

4803/A или одговарајуће 

РАДНА + РЕЗЕРВНА  

пумпа. Q=15 лит/с на 

H=3.0 барa. Снага 

постројења Н=1x7.5 кW 

(+ 7,5кW резервна 

  Хидростаницa 

противпожарне воде 

тип CALPEDA BS2F 

2МXH 4803/A или 

одговарајуће РАДНА + 

РЕЗЕРВНА  пумпа. 

Q=15 lit/s на H=3.0 

барa. Снага постројења 

Н=1x7.5 кW (+ 7,5кW 

резервна пумпа), u=400 
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пумпа), u=400 вац. Све 

смештено на 

заједничком 

поцинкованом 

антивибрационом 

постољу, пумпе спојење 

у паралелној вези 

усисним ИНОX АИСИ 

304 колектором ДН 100 

са кугла вентилима за 

сваку пумпу, потисним 

ИНОX АИСИ 304 

колектором ДН 80 са 

кугла и неповратним 

вентилима за сваку 

пумпу и две 

хидрофорске посуде 

капацитета В=24лит. 

Постројење је погоњено 

орманом аутоматике са 

24 сата провером рада 

пумпи, аутоматика 

конципирана за 

противпожарни режим. 
Обрачун по комаду 

вац. 

IV/2.3  а) Уградна 

широкоснопна 

светиљка израђена у 

ЛЕД технологији 

предвиђена за монтажу 

на плафон, за опште 

осветљење простора. 

Кућиште светиљке је од 

челичног лима, обојено 

у белу боју. Рефлектор 

светиљке од 

поликарбоната. Оптика 

светиљке 

широкоснопна, 

направљена од 

поликарбоната са 

линеарним низовима 

распоређених ЛЕД 

диода. Угао исијавања 

светлости светиљке 81 

степен. Предвиђена за 

честа укључивања. 

Степен механичке 

заштите је IP44. 

Отпорност на удар је 

IK02, струјна класа I. 

Светиљка се испоручује 

у комплету са ЛЕД 

модулима са бојом 

светлости 4000К, 

електронским 

предспојним уређајима 

и индексом 

Уградна широкоснопна 

светиљка израђена у 

ЛЕД технологији 

предвиђена за монтажу 

на плафон, следећих 

карактеристика: 

- Температура боје 

светла не већа од 

4000К, 

животни век мин 

30.000 сати  
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репродукције боје Ra 

већим од 80. Светиљка 

има пусх-ин конектор 

за лакшу монтажу, без 

отварања светиљки. 

Уједначеност боје, 

SDCM (0.38; 0.38) 

мањи од 3, са оптиком 

од поликарбоната која 

задовољава стандарде 

за осветљења 

просторије, са UGR 

фактором бљештања ≤ 

19. Ефикасност 

минимум 121Lm/W, 

укупан иницијални 

флукс система 

минимум 3700Lm. 

Укупна снага система је 

максимално 30,5W. 

Коефицијент снаге 

минимум 0,9. Време за 

који светлосни флукс 

падне на 90% 

иницијалног флукса је 

15.000 сати, док је 

време док падне на 80% 

30.000 сати, а време док 

падне на 70% 50.000 

сати. Максимално један 

посто драјвера ће бити 

неисправно после 5.000 

сати. Светиљка има 

могућност уградње на 

сензор покрета и 

сензора мерења нивоа 

светлости. 

Температурни опсег 

рада светиљки је од +10 

до +40 степени 

целзијуса. Светиљка 

има масу од 2,9 kg. 

Димензије светиљке су 

597x597 mm, висина 

максимално 41 mm. 

Светиљка треба да буде 

усклађена са европским 

стандардом о сигурном 

и правилном раду, да 

има ENEC ознаку. 

Светиљка треба да је 

усклађена са европским 

директивама који важе 

за производе, да има 

ЦЕ знак. Светиљка 

треба да је усклађена са 

RоHS директивама о 

ограничењу употребе 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 228 од 237 

одређених опасних 

супстанци у 

електричној и 

електронској опреми. 

Произвођач светиљки 

треба да послује у 

складу са системом 

менаџмента квалитетом 

ISО 9001:2015, 

системом управљања 

заштитом животне 

средине ISО 14001:2004 

и системом менаџмента 

здрављем и 

безбедношћу на раду 

OHSAS 

18001:2007.Светиљка је 

еквивалентна типу 

PhilipsCoreLine Surface  

DN470B  LED20S/840 

PSE   C WH GC IP44 

 б) Уградна 

широкоснопна 

светиљка израђена у 

ЛЕД технологији 

предвиђена за монтажу 

на плафон, за опште 

осветљење простора. 

Кућиште светиљке је од 

челичног лима, обојено 

у белу боју. Рефлектор 

светиљке од 

поликарбоната. Оптика 

светиљке 

широкоснопна, 

направљена од 

поликарбоната са 

линеарним низовима 

распоређених ЛЕД 

диода. Угао исијавања 

светлости светиљке 81 

степен. Предвиђена за 

честа укључивања. 

Степен механичке 

заштите је IP44. 

Отпорност на удар је 

IK02, струјна класа I. 

Светиљка се испоручује 

у комплету са ЛЕД 

модулима са бојом 

светлости 4000К, 

електронским 

предспојним уређајима 

и индексом 

репродукције боје Ra 

већим од 80. Светиљка 

има пусх-ин конектор за 

лакшу монтажу, без 

Уградна широкоснопна 

светиљка израђена у 

ЛЕД технологији 

предвиђена за монтажу 

на плафон, следећих 

карактеристика:  

- UGR≤19, 

Температуре боје 

светлости не већа од 

4000К 
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отварања светиљки. 

Уједначеност боје, 

SDCM (0.38; 0.38) мањи 

од 3, са оптиком од 

поликарбоната која 

задовољава стандарде 

за осветљења 

просторије, са UGR 

фактором бљештања ≤ 

19. Ефикасност 

минимум 121Lm/W, 

укупан иницијални 

флукс система минимум 

3700Lm. Укупна снага 

система је максимално 

30,5W. Коефицијент 

снаге минимум 0,9. 

Време за који светлосни 

флукс падне на 90% 

иницијалног флукса је 

15.000 сати, док је 

време док падне на 80% 

30.000 сати, а време док 

падне на 70% 50.000 

сати. Максимално један 

посто драјвера ће бити 

неисправно после 5.000 

сати. Светиљка има 

могућност уградње на 

сензор покрета и 

сензора мерења нивоа 

светлости. 

Температурни опсег 

рада светиљки је од +10 

до +40 степени 

целзијуса. Светиљка 

има масу од 2,9 кг. 

Димензије светиљке су 

597x597 mm, висина 

максимално 41 mm. 

Светиљка треба да буде 

усклађена са европским 

стандардом о сигурном 

и правилном раду, да 

има ENEC ознаку. 

Светиљка треба да је 

усклађена са европским 

директивама који важе 

за производе, да има ЦЕ 

знак. Светиљка треба да 

је усклађена са RоHS 

директивама о 

ограничењу употребе 

одређених опасних 

супстанци у 

електричној и 

електронској опреми. 

Произвођач светиљки 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН (404-98/19-VII) | 230 од 237 

треба да послује у 

складу са системом 

менаџмента квалитетом 

ISО 9001:2015, 

системом управљања 

заштитом животне 

средине ISО 14001:2004 

и системом менаџмента 

здрављем и 

безбедношћу на раду 

OHSAS 

18001:2007.Светиљка је 

еквивалентна типу 

PhilipsCoreLine Surface 

RC134B  LED37S/840 

PSU W60L60 ОC 

III 1/1  Монтажа спољашње 

јединице VRF система 

према пројекту или 

сличне истих 

карактеристика.). 
Пројекат је урађен уз 

помоћ софтверског 

пакета произвођача 

"Тоshibа", тако да при 

евентуалној замени 

опреме мора се 

извршити провера 

прорачуна са 

испоручиоцем опреме 

 Инвертер, са два 

инвертер twin -rotary 

компресора. Сви 

компресори су са 100% 

инвертер регулацијом. 

тип и 

карактеристика : 

Qh= 56,0 kW, Qg= 

63,0Kw 

 сезонски коефициент 

енергетске 

ефикасности ESEER 

7,42 
COP 4,02  

MMY-MAP2006HT8P-E 

Qh= 45,0 kW, Qg= 

50,0Kw Сви радови у 

овом предмеру и 

предрачуну 

подразумевају извођење 

сваке позиције радова 

безусловно стручно, 

прецизно и квалитетно, 

а у свему према 

описима у овом 

предмеру, 

техничкимусловима, 

потребним детаљима и 

техничким прописима, 

СРПС-у и упутствима 

Надзорног органа, 

уколико у дотичној 

позицији није другачије 

условљено. 

Радове извести према 

техничким упутствима 

и захтевима 

произвођача и VRF 

система "Тоshibа" и 

пројектној 

документацији 
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Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у 

обрасцу структуре цена. 

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу 

структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне 

документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни 

број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити 

наведени критеријуми. 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица: 
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XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година 

производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања 

(својина, 

закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
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XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

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. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних 

ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац 

садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у 

следећој табели: 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј:

 

Име и презиме 

извршиоца: 
Број лиценце: 

Назив понуђача / 

учесника у 

заједничкој 

понуди код кога 

је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити 

његовим потписом.. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 

извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 

сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 

документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
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XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

 

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________(облик сарадње: САМОСТАЛНО          

или ЧЛАН ГРУПЕ или ПОДИЗВОЂАЧ)  

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити.  

 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 

 

Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова  

   на објекту Завода за јавно здравље – трећа фаза   будем изабран као најповољнији и 

уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а 

најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену 

копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са 

важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања 

записника о примопредаји радова.  

 

 

 

Датум:  Понуђач 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________       

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и представник Наручиоца. 

 


