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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 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   . 

 

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. 

 

 Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.  404-108/19-VII    су радови. 

  

Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Резервисана јавна набавка 

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона. 
 

Електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

 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]. 

 

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 

 Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 404-108/19-VII   је извођење 

радова на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом  . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45000000 – грађевински радови 

45111000- радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта 

45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње 

45214210- радови на изградњи основних школа 

45300000 - Радови на грађевинским инсталацијама 

45400000 - Завршни грађевински радови 

45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови 

 

Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

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

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

1. Врста радова 

Радови на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом  у 

складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су 

саставни део Конкурсне документације. 

 

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.  
 

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. 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45300000-0')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45400000-1')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45200000-9//45260000-7')
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ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

  

 Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким 

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

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

техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да 

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

докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.  

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

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

одговарајуће“.  

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

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

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

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

редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

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

понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 

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

захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне 

документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда 

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

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

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

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

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

на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  

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

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

Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

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

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

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

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

технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  

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

се уређује планирање и изградња.  

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

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

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

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

у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

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

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

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

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

Записник о примопредаји радова. 

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

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

општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 
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занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

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

праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

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

обавеза је Вукосав Коњикушић , телефон: 064 8699376 . 

 

Рок за извођење радова 

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

од  400   (четристотине ) 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  

( Краљево , 3824/1 КО,Краљево,  Основна школа „Свети Сава“ Краљево Ул. Змај 

Јовина бр. 1,) 

 

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 

 

. 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

1. ЛОКАЦИЈА 

Предметна катастарска парцела 3824/1, К.О. Краљево, на којој је пројектован објекат нове 

школе са фискултурном салом ОШ „Свети Сава“, обухваћен је Генералним планом „Краљево 

2010“. На катастарској парцели постоје изграђени објекти, стара школска зграда са пратећим 

помоћним објектима (објекат број 1 и 2), чије се уклањање планира пре почетка изградње 

новог објекта школе (I фаза). Катастарска парцела бр. 3824/1, КО Краљево, је површине 

9.780,00 m
2
, и испуњава услове за грађевинску парцелу, и има обезбеђен приступ јавним 

саобраћајним површинама – улицама Змај Јовиној, Милутина Кекерића, Жикице Шпанца и 

Немањиној. Постојећи објекти школе се налазе на равном терену. 

2. КОНЦЕПЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 

Објекат број 1 је лоциран у западном и југозападном делу парцеле, спратности Пр.Објекат број 

2 је лоциран у северном делу парцеле, у продужетку објекта број 1,спратности је Пр+1С. 

Између ова два објекта се налази топла веза – ходнички коридор. 

Главни улаз у објекат налази се са јужне стране парцеле. 

Главни колски прилаз објекту број 1 је са угла Улица Змај Јовине и Немањине. Испред 

главног улаза у школу налази се 12 паркинг места. У дворишту школе налази се зелена 

површина са високим и ниским растињем.Централни део дворишта је асфалтиран и предвиђен 

за игру деце и школске спортске активности. 

Западни део парцеле заузимају спортски терени за кошарку. Тај део парцеле се налази на 

насутом платоу вишем 60-70цм од осталог дела парцеле. Испод насипа се налазе бетонске 

цеви за атмосферску канализацију, која одводи уличну атмосферску воду из приградског 

насеља Рибница. Спортски терени су опремљени кошевима, головима и заштитном оградом ка 

Улици Немањиној. Партерно уређење је опремљено урбаним мобилијаром: бетонским 

клупама, корпама и чесмом у дворишту школе. 

Школско двориште је ограђено металном оградом на бетонском парапету, са јужне и источне 

стране парцеле, са жичаном оградом на западном делу парцеле и високом заштитном оградом 

на делу јужне стране школског дворишта, код спортских терена. 

3. ПАРТЕРНА ОБРАДА ПОВРШИНА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

Колски прилаз са паркинг простором испред главног улаза у објекат број 1 је асфалтиран, на 

слоју туцаног камена. Централни део дворишта школе је такође асфалтиран, као и спортски 

терени. 

Око објеката су бетонски тротоари, који одводе атмосферску воду у зелену површину.Косина 

насипа је избетонирана.Постојеће клупе су на бетонској и металној потконструкцији. Канте за 

отпатке су бетонске. Дворишна чесма је изведена од бетона са бетонским коритом.Школско 

двориште је ограђено металном оградом на бетонском парапету, са јужне и источне стране 

парцеле, са жичаном оградом на западном делу парцеле и високом заштитном оградом на делу 

јужне стране школског дворишта, код спортских терена. 

На локацији је присутно четинарско и листопадно дрвеће, са местимичним ниским растињем 

засађеним уз ограду школе и у дворишту. 

4. ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА 

У склопу Пројекта рашчишћавања локације и рушења објеката предвиђена је израда Пројеката 

уклањања хидротехничких, електро и машинских инсталација. У близини предметне парцеле 

постоји изграђена улична водоводна мрежа, која је изграђена од ПЕ материјала, профила од 

110mm. На третираној локацији постоји изграђен прикључак на водоводну мрежу профила 

O6/4” и налази се уз Објекат број 2 (ознака “Д”) у водоводној шахти. 

У близини предметне парцеле постоји изграђена фекална канализациона мрежа. Колектор 

изграђен КЦ цевима профила Ø200mm, а предметни објекат је прикључен на исту ПВЦ цевима 

профила Ø200мм. Фекална канализација је одведена у градску канализациону мрежу преко 
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ревизионих шахти и то из објекта број 1 - део “А” и “Б” у Улицу Немањина, из објекта број 1 – 

део “В” у Улицу Милутина Кекерића и из објекта број 2 у Улицу Жикице Шпанца. 

Објекат није прикључен на градску атмосферску канализацију, које је у близини предметне 

парцеле - колектор изграђен цевима профила Ø300мм у Улици Жикице Шпанца. Атмосферска 

вода је са објеката број 1 и 2 спроведена преко олучних хоризонтала и вертикала са кровова у 

зелену површину око објеката. 

На локацији постоји прикључак на високонапонску мрежу. Објекти су прикључени преко 

надземне мреже са стуба на штендере. Постојећи стубови расвете на спортским теренима и у 

зеленој површини су прикључени подземно на мрежу јавне расвете. Објекат гравитира ка ТС 

10/0,4 кV “Босанско Херцеговачка”. 

Објекат број 1 је прикључен на нисконапонску мрежу. У зони школског објекта постоји 

подземна ТК инсталација испод објекта број 1.Загревање се објекта врши се преко котла, 

енергент је угаљ, грејна тела су челични чланковити радијатори повезани челичним цевима. 

ОПШТА ПРАВИЛА 

Пре почетка свих радова Инвеститор подноси Захтев за издавање Решења о уклањању објеката 

надлежним службама Градске управе града Краљева. 

Рашчишћавање локације врши се на основу Решења о уклањању објеката.Инвеститор је дужан 

да Извођачу радова на рашчишћавању локације преда локацију на извођење радова, што се пре 

почетка радова записнички потврђује. Инвеститор је дужан да Извођачу преда објекте 

искључене са комуналне мреже, што се пре почетка радова записнички потврђује. Надземни и 

подземни водови у непосредној зони извођења радова морају бити видно обележени, безбедно 

заштићени или измештени. 

Инвеститор, по потреби, а на захтев Извођача радова мора обезбедити присуство одговорног 

лица из комуналног предузећа, које ће упутити Извођача на могуће присуство инсталација. 

Инвеститор је дужан да Извођачу обезбеди прикључке на водоводну и електро мрежу. 

Предмером радова су предвиђени сви елементи објекта који се могу сачувати (клупе, корпе, 

кошеви, ограда), тако да је Извођачева обавеза да уз консултацију са Инвеститором одређене 

елементе лагерује на место за даље коришћење или лицитацију. 

II  -10 / 2 – ПРОЈЕКАТ РУШЕЊА ОБЈЕКАТА 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

1. ЛОКАЦИЈА 

Терен на коме је изграђен објекат је раван и саграђен је на к.п.бр. 3824/1, К.О.Рибница. Тачан 

положај објекта број 1, приказан је ситуационим планом који је саставни део Пројекта. Објекат 

број 1 је лоциран у западном и југозападном делу парцеле. 

Објекат је саграђен 1965. године. У наставку објекта број 1, око 1970-тих година је дограђен 

објекат означен у копији плана број 2. 

2. КОНЦЕПЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 

Главни улаз у објекат налази се северозападне стране. Приступ објекту је из Улице Змај 

Јовине. Постојећи објекат школе, који је обележен у копији плана бројем 1, састоји се из три 

целине: административног дела (обележен у основи приземља као део А), јужни део школе – 

настава (обележен у основи приземља као део Б) и западни део школе –настава (обележен у 

основи приземља као део В). Објекат је спратности приземље (Пр) Габаритне димензије 

објекта за рушење су76,10m са 63,90m. Бруто површина објекта износи 1.396,22 m
2
. Објекат је 

облика слова “Г”. 

3. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

Објекат је фундиран на армиранобетонским темељним тракама ширине 30cm, на 

дубини од 80cm. Висина сокле је 50cm.Армирано бетонска плоча је изведена у целој површини 

објекта на тампон слоју шљунка. Улазно степениште је армирано бетонско. АБ подна плоча 

има изведену хидроизолацију, преко које је изведена цементна кошуљица. Термоизолацију 

подне плоче чине два слоја од терплоча 2+2cm, укупне дебљине 4cm. 

Конструктивни систем објекта је монтажни, са зиданим зидовима од пуне опеке за укрућење. 

Монтажни зидови су панелног система, димензије панела 122/300cm. Панели се састоје од 

дрвеног костура. Слојеви спољашњих дрвених панела се састоје од: дрвених летви дебљине 
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1,2cm, натрон папира 1,5mm, стаклене вуне – испуне панела дебљине 60mm и унутрашњег 

слоја од иверице дебљине 8mm. Преградни панели се састоје од дрвеног костура са обе стране 

обложени плочама од иверице. Преградни зидови у санитарним чворовима су изведени од 

опеке у продужном малтеру. 

Зидани зидови од опеке дебљине 38cm су изведени са хоризонсталним, вертикалним и 

завршним армирано бетонским серклажима. на спољној страни зидани зидови су обложени 

каменом, док су унутрашњи омалтерисани, глетовани и кречени. Зидови су озидани 40 cm 

изнaд кровних равни, чиме су формиране кровне атике. 

Кров је изведен од дрвених решеткастих носача који су изведени од четинарске грађе I 

класе – дасака дебљине 24mm постављених на осном размаку од 122cm.  

Над административним делом објекта изведене су једноводне решетке, које се ослањају на 

забатни зидани зид. Кров је покривен таблама од валовитог салонита. Део кровног покривача 

над административним делом (ознака “А”) и изнад библиотеке је демонтиран, где је након 

демонтаже салонита кров покривен трапезним челичним поцинкованим лимом и постављене 

су кућице за вентиалцију крова и снегобрани. 

Изнад главног улаза је изведена натстрешница од челичних профила, у комбинацији са 

дрвеним гредама, опшивена са доње стране дрвеном ламперијом.Плафон је изведен од растер 

плоча од иверице, који је на делу објекта замењен минералним спуштеним плафоном на 

алуминијумској подконструкцији и монолитним спуштеним плафоном од гипсаних табли на 

поцинкованој потконструкцији. Кровне атике су обложене равним челичним поцинкованим 

лимом, на делу где је кровни покривач трапезни лим. Хоризонтални и вертикални олуци су 

изведени од поцинкованог лима. Стрехе су опшивене дрвеном ламперијом. Димњаци су 

озидани пуном опеком, и демонтирани изнад кровних равни, након увођења централног 

система грејања седамдесетих година прошлог века. У учионицама су постављени подови од 

винајз плоча дебљине 2mm, у канцеларијама је постављен буков паркет, у холу и ходницима 

су постављене терацо плоче. Прозори су дрвени углавном трокрилни, уграђени у фасадне 

дрвене панеле, са два крила са отварањем око вертикалне осовине, а једно крило са отварањем 

око хоризонталне осовине. Спољашња врата су дрвена са стакленим површинама.Унутрашња 

врата су дуплошперована. 

4. ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА 

Објекат је прикључен на високонапонску мрежу. 

Објекат је прикључен на нисконапонску мрежу. 

Објекат је прикључен на спољну градску водоводну и канализациону мрежу. 

Загревање се објекта врши се преко котла, енергент је угаљ, грејна тела су челични 

чланковити радијатори повезани челичним цевима. 
ОПШТА ПРАВИЛА 

Пре почетка свих радова Инвеститор подноси Захтев за издавање Решења о уклањању објеката 

надлежним службама Градске управе града Краљева. Уклањање објеката врши се на основу 

Решења о уклањању објеката. Инвеститор је дужан да Извођачу радова на рушењу објеката 

преда празне објекте, што се пре почетка радова записнички потврђује. Инвеститор је дужан 

да Извођачу преда објекте искључене са комуналне мреже, што се пре почетка радова 

записнички потврђује. Надземни и подземни водови у непосредној зони извођења радова 

морају бити видно обележени, безбедно заштићени или измештени. Инвеститор, по потреби, а 

на захтев Извођача радова мора обезбедити присуство одговорног лица из комуналног 

предузећа, које ће упутити Извођача на могуће присуство инсталација. 

Инвеститор је дужан да Извођачу обезбеди прикључке на водоводну и електро мрежу. 

Предмером радова су предвиђени сви елементи објекта који се могу сачувати (цреп, 

кровна грађа, столарија и сл.), тако да је Извођачева обавеза да уз консултацију са 

Инвеститором одређене елементе лагерује на место за даље коришћење или 

лицитацију. 

Материјали који се могу рециклирати, а нису предмет даљег коришћења и лицитације, 

Извођач има право продавати трећим лицима, али се то не може вршити на градилишту, већ са 

локације коју Извођач формира за ту намену. 
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1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

1. ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА 

Предметна парцела број 3824/1,КО Краљево, се налази у Ул.Змај Јовина бр.1, на којој је пројектован 

објекат нове школе са фискултурном салом ОШ „Свети Сава″ и помоћни објекат -котларнице која је 

приказана и описана посебним пројектом, обухваћена је Планом генералне регулације „Рибница″(„Сл. 

лист града Краљева“, бр. 12/11, 8/12, 32/14 и 6/15) и налази се у оквиру урбанистичке подцелине 

5.3.2.2., наменом је предвиђена за школство. Парцела је површине 9780m². Терен на локацији је раван 

са благим нагибом. На кат. парцели бр. 3824/1 КО Краљево постоје евидентирани објекти у копији 

плана означени бројем 1- зграда основног образовања, спратности Пр+0, површине 1.444m2 и бројем 2-

помоћна зграда, спратности Пр+0, површине673м2, оба објекта су планирана за рушење пре почетка 

изградње новог објекта школе са фискултурном салом. 

 Приступ локације-грађевинској парцели јавним површинама обезбеђен је са три стране, обзиром да је 

парцела оивичена улицама Змај Јовином са северозападне стране, Немањином са југозападне стране и 

Ул.Жикице Шпанца са југоисточне стране. 
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У оквиру парцеле, предвиђен је паркинг простор који има приступ са три јавне саобраћајнице - из 

улице Змај Јовине, Немањине и Жикице Шпанца. Укупан број паркинг места је 70, од тога су 6 паркинг 

места предвиђена за особе са инвалидитетом и родитеље са малом децом. 

У оквиру парцеле су предвиђене зелене и слободне површине у виду пешачких стаза, дечијим 

игралиштем и спортским тереном на отвореном. Проценат зелених површина износи 30.05%. 

Планом су утврђене грађевинске линије према улицама и то: 

грађ.линија 1 на растојању од 10m и паралелно са осовином Ул.Змај Јовине, грађ.линија 2 на растојању 

од 11m и паралелно са осовином Ул.Немањине, грађ.линија 3 задржава линију постојећег школског 

објекта и удаљена је 30m од осовине Ул.Жикице Шпанца и грађ.линија 4 на једном крају 4mа на 

другом крају 3.5m од суседних катастарских парцела са североисточне стране. 

Новопројектовани објекат је слободностојећи и минимална удаљеност од суседних објеката је 20m. 

2. КОНЦЕПЦИЈА ОБЈЕКТА 

Пројектом је планирана изградња школе спратности П+2 и фискултурне сале спратности П+Вп.Решење 

објекта је проистекло на основу специфичних захтева за ову врсту објеката који су прилог пројектном 

задатку добијеном од стране инвеститора.Прилаз објекту за особе са инвалидитетом решен је 

приступним рампама док је вертикално кретање кроз сам објекат решено подизном платформом која се 

може према потреби инсталирати на више места. 

У склопу објекта који је намењен за школу предвиђено је према захтеву инвеститора, у приземљу 

подела на три независне целине, од којих једна припада основном образовању, друга предшколском 

образовању и трећа управи. 

Свака од ових целина има свој посебан улаз и преградама је одвојена од друге, уз могућност одобрене 

комуникације. Централни део школе представља хол који има могућност за организовање 

мањих приредби. Свака од ових целина снабдевена је потребним бројем просторија према 

захтеву инвеститора, као и потребним бројем санитарних чворова.У склопу школе предвиђена је 

библиотека, просторија за медијатеку и кабинет за информатику.Све учионице су предвиђене да буду 

опремљене ʺпаметним-интерактивнимʺ таблама. 

Из приземља постоји и топла веза са фискултурном салом. Такође је планиран и улазак гостију преко 

посебног улаза на трибински део сале. На I и II спрату простор је намењен основном образовању, који у  

потпуности задовољава захтеване потребе инвеститора, са свим пратећим просторима који 

задовољавају најсавременије стандарде. Фискултурна сала- у приземљу објекта предвиђена је изградња 

борилишта, на који се приступа из дела подтрибинског простора у коме су смештене свлачионице са 

санитарним чворовима и остале помоћне просторије. До овог простора се стиже преко топле везе и 

прљавог ходника, тако је у потпуности обезбеђена хигијенска употреба објекта. 

Високо приземље представља трибински простор (346 места) до којег се долази преко 

топле везе на спрату и посебног улаза за госте. 

Пројектом је предвиђено да објекат задовољи важеће прописе (осветљење, 

проветравање, звучна заштита), капацитет и функционалност, а све у циљу добијања што бољих 

услова за рад са децом. 

Укупна нето површина објекта школе са фискултурном салом је 5035,57m². 

Укупна бруто површина објекта школе са фискултурном салом је 5738,97 m ². 

3.ПРИСТУПАЧНОСТ ОБЈЕКТИМА И ПАРКИРАЊЕ: 

Пројектоване су пешачке рампе на улазима у објекат ,како школе тако и фускултурне сале, којима је 

омогућен и обезбеђен несметан приступ особама са инвалидитетом, старим особама и малој деци. 

У складу са чланом 33.Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(„Сл. 

Гласник РС“, бр. 22/2015) и Локацијским условима бр.РОП-КРА-34020-ЛОЦХ-2/2017од 22.02.201.год ,  

утврђено је 1 паркинг место на 70m² корисног простора, а од укупног броја паркинг места мин 5% за 

особе са инвалидитетом.Тако да је на основу предметног објекта пројектовано 70 паркинг места 

дим.480џ230цм, и 6 паркинг места дим.480x350cm за особе са инвалидитетом и родитеље са малом 

децом која су смештена близу улаза у објекте. 

ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ: 

Грађевинска парцела јепредвиђена да се огради панелном оградом висине 120cm  на бетонском 

зиду/парпету висине 20cm.Сви оградни елементи су челични, топло цинковани и 

пластифицирани.Укупне висине 140cm. 

ОДВОДЊАВАЊЕ: 

Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина се врши у оквиру предвиђене парцеле на 

којој се гради објекат, у упушта се у атмосферску канализацију. 

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА:  

На предметној парцели предвиђене су:  
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- зелене површине покривене травном смешом отпорном на гажење укупне површине 2.940,68m², на 

којима су предвиђење саднице-четинарско, зимзелено и лишћарско дрвеће и жбуње као и украсне траве 

и цвеће, адекватно одабране за намену објекта и његове околине.  

-дечије игралиште опремљено справама које су прилагођене обликом и величином различитим 

узрастима деце.Површина игралишта је третирана рециклираном гумом у плочама 100x100cm у више 

боја.  

-пешачке стазе  

-спортски терен .  

На слободним површинама и око објекта планирана је спољашња расвета у виду лампиона и 

рефлектора.  

Уз пешачке стазе су предвиђене клупе за седење и канте за смеће.  

Детаљнији опис слободних површина на парцели је дефинисан кроз пројекат Спољног уређења са 

синхрон планом инсталација и прикључака.  

ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА:  

У оквиру парцеле предвиђено је место контејнера за одлагање смећа и евакуационим приступом из 

Ул.Жикице Шпанца. 

ФОРМА ОБЈЕКТА 

У обликовном смислу објекат прати мотиве савремене архитектуре повезане са 

одговарајућом функцијом.Предвиђени су савремени материјали који су лаки за одржавање, нарочито 

по питању хабања и одржавања хигијене, нетоксични и безбедни. 

3. КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 

ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ 

Конструкција објекта је скелетна са испуном од клима блока д=25цм, предвиђена је комбинација АБ 

стубова , греда, надвратника, натпрозорника, серклажа, АБ бетонских зидова АБ плоча, чиме се 

постиже 

неопходна стабилност на сеизмичке утицаје. Преградни зидови су предвиђени од блока д=25цм. 

Таванице су пуне армирано бетонске плоче дебљине d= 18cm.Кров је вишеводан са нагибом од 6,0°, 

покривен равним поцинкованим пластифицираним лимом д=0,6мм.Кровна конструкција је од четинара 

I  класе заштићена протибпожарним премазом 30мин. Димензије елемената крова према пројекту 

конструкције , рогови 10x12 , рожњаче 14x16, стубови 14x14 и косници 10x10cm. 

Димензије АБ елемената зависе од пројекта конструкцијеи статичког прорачуна. Објекат је фундиран 

на тракастим темељима и темељима самцима, према упутствима и налазима из геомеханичког 

елабората.Сви елементи конструкције се изводе према статичком прорачуну и детаљима датим у 

пројекту конструкције. 

ОБЈЕКАТ ФИСКУЛТУРНЕ ДВОРАНЕ 

Конструкција објекта је скелетна са испуном од клима блока д=25цм, предвиђена је комбинација АБ 

стубова , греда, надвратника, натпрозорника, серклажа, АБ бетонских зидова, чиме се постиже 

неопходна стабилност на сеизмичке утицаје. Преградни зидови су предвиђени од гитер блока d=25cm и 

d=12cm. 

Конструкција трибина је од АБ. 

Таваница анекса-ФЕРТ 4+16cm ,таваница сале-челична кровна конструкција од ХОП кутијастих 

профила, решеткасти носачи. Челична конструкција се антикорозионо И противпозарно , штити 

премазима ПЛАМСТОП или слично са свим потребним атестима, према следећем : 

I. Антикорозиони премаз ПЛАМСТОП ПРАЈМЕР , са дебљином слоја 30 микрона. Утрошак материјала 

6-7м2/Кг , наношење четком , ваљком или шприцом . Међупремазни интервал 8х.Овај слој се наноси 

непосредно након пескарења конструкције (ИВ) 

II. Експанзиони премаз ПЛАМСТОП од 500 микрона за тразену ватроотпорност 30минута . Утрошак 

материјала 2-2.5m
2
/Кг за дебљину слоја 200-250 микрона у једном премазу .Наношење четком , ваљком 

или шприцом . Међупремазни интервал 8х. 

III.Трећи слој је естетски – завршни ПЛАМСТОП ЕМАЈЛ .Собзиром да конструкција неће бити видна ,  

то се овај слој неће ни радити. 

Кров је двоводан са нагибом од 8,39°.Кров је покривен кровним панелом са испуном од камене вуне 

60mm.Кровна конструкција је решеткаста челична конструкција. 

Димензије АБ елемената зависе од пројекта конструкцијеи статичког прорачуна. Објекат је фундиран 

на тракастим темељима и темељима самцима, према упутствима и налазима из геотехничког елабората. 

Сви елементи конструкције се изводе према статичком прорачуну и детаљима датим у пројекту 

конструкције. 
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4. ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА (ПОДОВИ, ЗИДОВИ И КРОВ) 

ПОДОВИ 

Подови унутар објекта су израђени у зависности од намене просторија. Тротоар ширине 1.0m око 

објекта као и прилазне пешачке рампе израђене су од штампаног бетона,дебљине 10cm у паду од 

објекта 2,0% ка терену око објекта преко већ израђене подлоге од збијеног тампона или 

туцаника.Текстура као и боја бетона по избору инвеститора, бетон дилатирати у свему према упутству 

произвођача и нанети завршне заштитне премазе. 

ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ 

Слојеви подова у приземљу: 

-шљунак 15cm 

-лако армирани бетон10cm 

-хидроизолација ʺКОНДОРʺ или одговарајуће 

-екструдирани полистирен XПС д=10цм 

-ПВЦ фолија 

-цементна кошуљица d=5cm 

-гранитна керамика d=8-10mm,кер.плочице, винил плоче и текстилне плоче у зависности од намене 

просторија 

Слојеви подова на спратовима: 

-АБ плоча 

-екструдирани полистирен HPS d=3cm 

-ПВЦ фолија 

-цементна кошуљица d=5cm 

- гранитна керамика d=8-10mm,кер.плочице, винил плоче и текстилне плоче у зависности од намене 

просторија 

Подови ветробрана, холова и ходника се изводе од гранитне керамике дим.30x60cm или 60x60cm, 

дебљине 8-10mm, I класе, постављене фуга на фугу са фуговањем од 2mm еластичном водоодбојном 

фугом типа ЦЕРЕСИТ ЦЕ43 или слично, на лепку за гранитну керамику типа ЦЕРЕСИТ ЦМ16 или 

слично,са претходно нанетом очишћеном подлогом. 

Уз ивицу зида према зидовима и стубовима извести соклу од исте керамике висине 10cm са завршном 

алуминијумском равном лајсном.На површинама преко 60m
2
 извести дилатацију керамике на месту 

дилатације цементне кошуљице дилатационом лајсном алуминијум-гума. 

Подови санитарних чворова и просторија са трокадером су од керамичких плочица дим.33x33cm или 

30x60cm ,I  класе постављених фуга на фугу, ширина фуге 2mm фуг маса ЦЕРЕСИТ ЦЕ43 или слична, 

лепак за керамику ЦЕРЕСИТ ЦМ16 или слично, који се наноси на претходно нанету очишћену 

подлогу.Плочице се лепе на цементну кошуљицу d=5cm, 

између две кошуљице извести потребну дилатацију као и дилатацију ка зидовима и свим елементима 

конструкције.Испод кошуљице поставити заштиту термоизолације. 

У тоалетима,као и на спољним степеништима и рампама извести хидроизолацију са подизањмем 

холкера 30cm  по обиму хидроизолацијом. 

Хидроизолација типа СикаТоп Сеал 107 са додатном заштитом свих продора кроз хидроизолацију и 

плочу Епоксидним малтером Сикадур 31 а на свим хоризонталним слојевима и критичним тачкама на 

местима спајања хоризонталних и вертикалних елемената додатну заштиту преко премаза извести 

еластичном водонепропусном траком Сика Сеал Тапе-С.Пре наношења хидроизолација обавезно је 

чишћење подлоге и наношење прајмерана цементну кошуљицу. 

Хидроизолацију обавензно нанети на суву подлогу - 2% влаге. 

Подови учионица, просторија припреме, кабинета и осталих просторија за боравака деце су предвиђени 

од хомогених винил антистатик и антибактеријских винyл подова d=2 mm реакције на пожар Бфл-с1, 

СРПС ЕН 13501 подне облоге типа ИQ Монолит,ИQ гранит произвођача "Таркетт" или сличне, 

дебљине d=2mm, масе 2800 g/m² лепљењем за подлогу. Подне траке испоручују се у ролнама ширине 

2m, а спојеви трака обрађују се конусно и спојеви међусобно варе ПВЦ електродама.Предвиђена је 

израда зиднох холкера од истог материјала висине 10cm. 

Подови зборнице, канцеларија и библиотеке су од текстилних плоча типа Таркетт Скy или слично. 

укупне дебљине d=6-7 mm  масе 4700 g/m² реакције на пожар Бфл-с1, СРПС ЕН 13501 димензија 

50x50cm, лепљењем за подлогу. Плоче поставити у боји и распореду по захтеву пројектанта. 

Предвиђена је израда зидне сокле од ПВЦ профилне лајсне висине 10cm 

ФИСКУЛТУРНА ДВОРАНА 

Слојеви подова у анексу,санитарним чворовима, тех.просторијама 

-шљунак 15cm 
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-АБ плоча 15 cm 

-хидроизолација 

-експандирани полистирен XПС d=10 cm 

-ПВЦ фолија 

-цементна кошуљица d=5 cm 

-гранитна керамика d=8-10 cm,кер.плочице у лепку у зависности од намене просторија 

Слојеви подова-Сала 

-шљунак 70 cm 

-АБ плоча 15 cm 

-хидроизолација 

-ектрудирани полистирен XПС d=10 cm 

-ПВЦ фолија 

-цементна кошуљицаd=6 cm 

-гумени дистанцери на 40 cm (у оба правца) d=1 cm 

-перфориране еластицне штафне на 40 cm 5x8цм 

-шпер ортогонално d=1 cm 

-шпер дијагонално под 45° d=2 cm 

-паркет који се лепи и укуцава d=2 cm 

Подови санитарних чворова су од керамичких плочица дим.33x33 cm или 30x60 cm,I класе 

постављених фуга на фугу, ширина фуге 2MM фуг маса ЦЕРЕСИТ ЦЕ43 или слична, лепак за 

керамику ЦЕРЕСИТ ЦМ16 или слично, који се наноси на претходно нанету очишћену 

подлогу.Плочице се лепе на цементну кошуљицу d=5 cm, 

између две кошуљице извести потребну дилатацију као и дилатацију ка зидовима и свим елементима 

конструкције.Испод кошуљице поставити заштиту термоизолације. 

У тоалетима,као и на спољним степеништима и рампама извести хидроизолацију са подизањмем 

холкера 30 cm по обиму хидроизолацијом. 

Хидроизолација типа СикаТоп Сеал 107 са додатном заштитом свих продора кроз хидроизолацију и 

плочу Епоксидним малтером Сикадур 31 а на свим хоризонталним слојевима и критичним тачкама на 

местима спајања хоризонталних и вертикалних елемената додатну заштиту преко премаза извести 

еластичном водонепропусном траком Сика Сеал Тапе-С.Пре наношења хидроизолација обавезно је 

чишћење подлоге и наношење прајмерана цементну кошуљицу. 

Хидроизолацију обавензно нанети на суву подлогу - 2% влаге. 

Подови у свлачионицама, холовима, теретани и техничким просторијама су предвиђени од подних 

гранитних противклизних керамичких плочица димензија 30x60 дебљине 8-10mm и дезена по избору 

пројектанта, I класе. Плочице се лепе на претходно припремљену и нанешену подлогу, флексибиним 

лепком за керамику типа Цересит ЦМ 16 или слично.Плочице поставити са фугом 2mm.Постављене 

плочице фуговатии флексибилном водоодбојном фуг масом типа Цересит ЦЕ 43 или слично ,а на крају 

све површине треба добро очистити. Сокла висине 10 cm од остих кер. Обавезно је извести еластичне 

ал. дилатационе разделнице на местима дилатирања објекта као и на сваких макс. 8m које су урачунате 

у цену. 

Подови сале су предвиђени од храстовог паркета укивањем и лепљењем за подлогу.Подлогу израдити 

од првог слоја ОСБ 10мм и другог слоја под 45° са лепљењем и шрафљењем поцинкованим анкер 

виљцима у подлогу. Поставити паркет И класе, дебљине 22 mm, у слогу - рибља кост, а преко 

претходно очишћене подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Закивати сваку 

другу дашчицу за подлогу, а поред зида сваку. Између паркета и зида оставити дилатационе 

разделнице. Поред зидова поставити храстове сокла лајсне х 6цм И класе и на сваких 80 цм 

причврстити их за зид.На прелазима са рампама поставити алуминијумску прелазну лајсну. 

Спољашња степеништа и подести 

Спољашња степеништа и подести се обрађују без термоизолације али са изведбом хидроизолације типа 

Сика ТОП СЕАЛ 107 према препоруци произвођача и финално се обрађују гранитном керамиком за 

спољшњу употребу са противклизним слојем –анти слип гранитна керамика дебљине 10mm, са 

фуговањем 2mm фугама типа ЦЕРЕСИТ ЦЕ43 и лепком за гранитну керамику ЦЕРЕСИТ ЦМ17 или 

одговарајућена прајмеру типа ЦЕРЕСИТ ЦТ17 или одговарајуће.Хидроизолацију обавензно нанети на 

суву подлогу - 2% влаге. 

Уз ивицу зида подићи соклу h=4cm. 
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ЗИДОВИ 

ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ ДВОРАНЕ 

Спољашњи фасадни зидови као и унутрашњи предвиђени су од клима блока d=25cm и подужном 

малтеру 1:3:9. На објекту су предвиђени и сеизмички АБ зидови d=20 cm бетоном МБ према статичком 

прорачуну,у потребној оплати. 

Преградни зидови, у делу школу- између помоћних просторија и просторија са трокадером и у делу 

објекта фискултурне сале су од клима блока d=12cm у продужном малтеру 1:2:6. 

Фасадни изидови су у зависности од делова изведени у комбинацији: 

А- ВЕНТИЛИСАНИ-фасадни зидови са ВЛАКНАСТО ЦЕМЕНТНИМ ФАСАДНИМ ПЛОЧАМА 

-малтер 2.0 cm 

-клима блок d=25cm 

-камена вуна d=12 cm 

-ваздушни простор 10 cm 

-Влакнасто цементне фасадне плоче типа ЕТЕРНИТ. 

Панели постављени на потребној подконструкцији са термоизолационим слојем. Панели су 

једнострано пресвучени интегрисаном, декоративном површином, у боји по избору пројектанта.Састав 

и израда панела је оптимизована за спољну примену, што значи да површина панела неће кородирати 

или избледети због изложености сунчевим зрацима.Потребно је да производ има ватроотпорни 

квалитет А2s1d1. 

Б-НЕВЕНТИЛИСАНИ-КОНТАКТНИ фасадни зидови са термоизолацијом од камене вуне 

-малтер 2.0 cm 

-клима блок d=25cm 

-камена вуна 12 cm 

-лепак са мрежицом 

-фасадни завршни акрилни слој 

ТАВАНИЦЕ 

ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ 

Приземље 

Плафони приземља су израђени од спуштеног плафона акустичним монтажно демонтажним 

минералним плочама АМФ тип Антарис Ц са равном СК ивицом димензија 600x600 mm или 

одговарајуће, дебљине 13,0 mm,класе отпорности на пожар А2-с1,д0 према СРПС ЕН 13501-1 на 

металној видној потконструкцији ширине 24мм у белој боји која се везује у АБ међуспратну 

конструкцију d=18cm.Плоче постављати у растеру али са тим да најмање парче плоче буде веће од 1/4 

плоче. 

I,II Спрат 

Плафони I и II спрата су израђени од спуштеног плафона акустичним монтажно демонтажним 

минералним плочама АМФ тип Антарис Ц са равном СК ивицом димензија 600x600 mm или 

одговарајуће, дебљине 13,0 mm,класе отпорности на пожар А2-с1,д0 према СРПС ЕН 13501-1 на 

металној видној потконструкцији ширине 24mm у белој боји која се везује у АБ међуспратну 

конструкцију d=18cm.Плоче постављати у растеру али са тим да најмање парче плоче буде веће од 1/4 

плоче. 

Све АБ плоче су финално обрађене без захтева за додатне обраде,малтерације и глетовања са 

фарбањем. 

ОБЈЕКАТ ФИСКУЛТУРНЕ ДВОРАНЕ 

ТАВАНИЦА АНЕКСА 

Таваница је од АБ "ферт" плоче дебљине 16+4cm  бетоном МБ30,у потребној оплати. 

 парпроспусна и водонепропусна фолија 

 камена вуна 20cm 

 ФЕРТ 16+4=20cm 

 малтер 2.0cm 

ТАВАНИЦА САЛЕ 

 парпроспусна и водонепропусна фолија 

 камена вуна 10 cm 

 камена вуна 10 cm 

 АМФ плоче на челичној потконструкцији 2.5 cm или одговарајуће. 

Плоце од цементом повезаних дрвених влакана,беле боје,натур,димензије плоца су 600x1200 

mm,дебљине 25 mm. Потконструкцију цине поцинковани ЦД 27x60x27x0.6 мм и УД 28x27x06 mm 
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профили. ЦД профили су нониус весаљкама прицврсцени за секундарну конструкцију. Размак 

примарних ЦД профила је 100cm,секундарних је 30 cm,на које се причврсцују плоце. Ивице плоча су 

оборене.Плафон је отпоран на ударце лопте, ,класе отпорности на пожар Б-с1, д0 према СРПС ЕН 

13501-1. 

ТАВАНИЦА ДЕЛА ИСПОД ТРИБИНА 

Таваница је од АБ плоче дебљине 12cm.Аб плоча финално обрађена малтерисањем и глетовањем са 

бојењем. 

КРОВ - КРОВНА АТИКА И АТИКА НАДСТРЕШНИЦЕ 

Кров се израђује од дрвене конструкције, од четинара И класе са заштитним ПП премазом 

30мин.Рогови су према статичком прорачуну димензије 10x12cm , рожњаче 14x16cm, стубови 

14x14cmи косници 10x10cm.Преко конструкције предвиђена је дашчана оплата ода дасака дебљине 

24mm преко којих се поставља хидризолација типа кондор 4 или одговарајуће и равни пластифицирани 

поцинковани фалцовани лим са стојећим фалцом у правцу нагиба крова и лежећим попречним 

фалцевима.Кровна АБ атика предвиђена је дебљине 15cm и висине 110cm и атике надстрешница 

дебљине 20cm висине 50cm, бетоном МБ30,у глаткој оплати у свему према пројекту 

конструкције,детаљима и статичком прорачуну.У склопу атике оставити отворе 21x21cm на местима 

продора за олучне вертикале.Кров фискултурне сале се израђеује од панела са испуном од камене вуне 

укупне дебчљине 60mm , кровна конструкција јечелична решеткаста. 

5. СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА 

ППВ столарија 

Према пројекту су предвиђена ППВ врата на местима где то захтева ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ 

ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ и законима и правилницима који уређују ову област. Врата су 

ватроотпорности 90 и 60 мин у зависности од положаја и величине отвора.Врата су снадбевена 

аутоматским затварањем челичном опругом, аутоматским забрављивањем у отвореном положају као и 

паник рукохватима.Сва врата садрже и ЕПДМ експандирајуће траке према свим важећим прописима 

као и све потребне атесте и сертификате. 

АЛУМИНИЈУМСКА столарија 

Сва столарија на објекту за коју није захтевана одговарајућа противпожарна заштита израђена је од 

алуминијумских профила. 

Врата -столарија која је спољна или се налази на прелазу из грејаних у негрејане просторе је од 

АЛУМИНИЈУМСКИХ побољшаних профила типа REYNAERS или одговарајуће са термопрекидом и 

троструким памплекс стаклом 33.1+16+4+16+33.1, RAL-u 7036,унутрашње стакло нискоемисионо. 

Столарија која се налази на прелазу између два грејана простора је израђен од АЛУМИНИЈУМСКИХ 

профила без термопрекида типа REYNAERS или одговарајуће са испуном од памплекс стакла 33.1,у 

боји или по RAL-u 7036.Оков сертификован на минимум 10000 узастопних отварања.Макс. 

проводљивост профила Uf=2,3W/m2K или мање , максимална дозвољена проводљивост стакла 

Ug=1.1W/m2K или мање, максимална топлотна проводљивост система Uw=1,5W/m2K или мање. 

Заптивање троструком ЕПДМ траком. 

Унутрашња врата учионица израђена су од елоксираних алуминијумских профила типа NISSAL ID-10 

или одговарајуће.  Без термопрекида.Бојени по RAL-u 7036.Дрвени дупло шперован плот дебљине 30-

45mm бојен у бело полиуретанском бојом.Алуминијумски профили,штокови опшивају комплетну 

дебљину зида РАЛ 7036. 

Прозори –Израђују се се од побољшаних алуминијумских профила типа REYNAERS или одговарајуће 

са термо прекидом,у боји 7036. Застакљен је троструким термопан стаклом d=4+16+4+16+4mm. 

Унутрашње стакло нискоемисионо.Оков сертификован на минимум 10000 узастопних отварања.Макс. 

проводљивост профила Uf=2,3W/m2K или мање , максимална дозвољена проводљивост стакла 

Ug=1.1W/m2K или мање, максимална топлотна проводљивост система Uw=1,5W/m2K или 

мање.Поставити подшток за везивање алуминијумске окапнице, поставити сполчја окапницу од 

алуминијума RAL 7036 Унутрашње потпрозорне даске извести од МДФ фарбан полиуретаном RAL-u 

7036.Заптивање троструком ЕПДМ траком. 

Ограде и рукохвати 

Ограде на степеништима унутар и испред објекта и рампама у приземљу од фарбаних челичних 

кутијастих профила 40x20x2mm у боји RAL7036 са испуном од перфорираног лима боји РАЛ 7036 у 

свему према стандардима за браварију. 

Висина ограде 110cm. 

Рукохват на висини 60cmn за рампе.Ограде везивати са бочне стране степенишних кракова као и 

рампи. рукохвата на степеништима унутар и испред објекта и рампама у приземљу од фарбаних 
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челичних кутијастих профила 40x40x2mm и 40x20x3mm у боји RAL7036 у свему према стандардима за 

браварију. 

Рукохват на висини 60cm за рампе.Ограде везивати са бочне стране степенишних кракова као и рампи. 

Преграде за тоалете 

Преграде у санитарним чворовима од ламинованих, водоотпорних столарских плоча дебљине 12мм, са 

блиндираним ивичним површинама од елоксираних алуминијумских профила. Преграда је снабдевена 

некородирајућим потпорним ногицама висине 200mm, оковом, граничницима, елоксираном ручицом и 

двоположајном бравом. Висина преграде је 200cm.Према шеми столарије и браварије. 

6. ВЕНТИЛАЦИЈА И ОСВЕТЉЕЊЕ 

Све просторије у објекту школе имају природно осветљење и вентилацију. 

7. ИЗОЛАЦИЈА 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 

Подови купатила приземља и I,II спрата, подова приземља и крова. 

Хидроизолација преко АБ плоче и АБ сокле целог приземља. Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 

степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, 

размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлоги; 

Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева 

Хидроизолацију извести од следећих слојева: 

- Хладан премаз битулитом "А" 

- Кондор 4, варен за подлогу 

- Два слоја полиетиленске фолије, URSA SECO500. 

Хидроизолација у кухињи, санитарним блоковима, просторијама са трокадером и спољашњим 

платоима који су изложени атмосферским утицајима- употребом двокомпонентног малтера, ојачаног 

влакнима, са врло ниским модулом еластичности, на бази цемента и специјалних полимера отпорних 

на алкалије. Садржи агрегат ситне гранулације и одговарајуће адитиве за водонепропусност и заштиту 

бетонских подлога изложених силама затезања типа Sikalastic®-152 или сличних 

својстава.Хидроизолацију извести са ојачањима по угловима и око продора инсталација и сливника 

употребом еластичне хидроизолационе траке, са полиестреском мрежицом за лепљење са обе стране и 

елстичном зоном у средини, која се користи као део системског решења заптивања у комбинацији са 

водонепропусним лепком за керамику, керамичким плочицама и  полимерцементним 

хидроизолационим материјалима.Хидроизолацију извести уз претходно детаљо чишћење цементне 

кошуљице. 

Хидроизолација крова надстрешница и дела објекта између школе и сале од битуменских трака типа 

Кондор 4 или слично преко припремљене дасчане подлоге.Испод лима,преко дашчане оплате 

поставити слој кондор 4 у тракама спајаним са преклопом од 10cm у правцу нагиба крова, кондор 

поставит и испод канала преко цементне кошуљице - слоја за пад,као и целом висином атике са 

заврчним подвијањем и везивањем за серклаж са спољашње стране серклажа.Постављање кондора 

извести у топлом поступку. 

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА 

Термоизолација је предвиђена у свим спољашњим елементима према важећим прописима и између 

негрејаних и грејаних простора. 

Термоизолација подне плоче од екструдираног полистирена - стиродура Austrotherm XPS или слично 

дебљине d=10cm, са постављањем ПВЦ фолије преко стиродура. 

Термоизолације међуспратне конструкције од екструдираног полистирена - стиродура Austrotherm XPS 

или слично дебљине d=4cm, са постављањем ПВЦ фолије преко стиродура. 

Термоизолација плоче изнад другог спрата школе и плоче изнад првог спрата дела објекта између 

школе и сале,се изводи од камене вуне d=20cm, заједно са двоструком ПВЦ фолијом, са коеф. Λmax = 

0,033 W/mK . 

Термоизолација контактне фасаде од камене вуне Кнауф ФКД или слично других произвођача d=12cm 

и d=20cm испод подова I спрата који се налазе изван грејаних површина ,макс. топлотне 

проводљивости Λmax=0,035 према следећем опису: 

- премазивање поликолор подлогом акрилном 1:1 подлогу нанети на спољне зидове. 

- лепљење плоча од тврде камене вуне d=12cm ,d=20cm типа Кнауф ФКД или слично. 

- типловање ПВЦ типловима 

- постављање угаонихи лајсни са мрежицом по угловима и око отвора 

наношење 2 слоја грађевинског лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка. 
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Термоизолација вентилисане фасаде од камене вуне Knauf Ventacusto или слично других произвођача 

d=12cm и d=5cm (око шпалетни прозора и врата),макс. топлотне проводљивости Λmax=0,035,позиција 

укључује и водонепропусну паропропусну заштитну фолију за термоизолацију, према следећем опису: 

- Плоче минералне вуне поставити тесно једну уз другу, без зазора између плоча и механички 

причврстити да би се постигао ефекат притискања плоча на носећи зид. 

Користити специјално дизајниране типлове за вентилисане фасаде. Тип, дужина типла и начин уградње 

у свему према упутству произвођача типлова. 

Препоручени број типлова је 5 коm/m, а у ивичним зонама повећати број због јачег струјања ветра. 

- преко вуне поставити заштитну фолију. 

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА 

Је постављена у подовима међуспратних таваница изолација типа азмафон дебљине d=10mm. 8. 

8.ОБРАДА ФАСАДЕ И УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА 
ОБРАДА ФАСАДЕ 

Обрада фасаде у зависности од делова објекта: 

-обрада фасадних зидова контактне фасаде фасадним малтером високе отпорности на бази 

силиконских и других полимерних везива, гранулације d=2mm. Термоизолацију са лепком и мрежицом 

премазати фасадном подлогом у боји фасаде,израдити фасаду и загладити у светлијем тону по избору 

пројектанта. 

- израда вентилисане фасаде од панела са потребном припадајућом подконструкцијом. Вентилисана 

фасада од композитнх ХПЛ панеал типа Треспа,Фундермаџ, Етернит плоча или слично.Панели 

постављени на потребној подконструкцији са термоизолационим слојем, обрачунатим у изолатерским 

радовима. Панели су једнострано пресвучени интегрисаном, декоративном површином, у боји по 

избору пројектанта.Састав и израда панела је оптимизована за спољну примену, што значи да 

површина панела неће еродиорати или избледети због изложености сунчевим зрацима.Потребно је да 

производ има ватроотпорни квалитет А2s1d1. 

- сокла малтерисана кулирпластом 1.8 са заглађивањем у боји по избору пројектанта.Подлогу 

ошлајфовати и очистити, импрегнирати и нанети подлогу.Кулирпласт наносити равомерно и 

заглађивати до пођеднаке и уједначене заглађености . 

Сва спољана столарија прозори и врата врата су израђени од АЛУ профила по RAL-у 7036. 

Солбанке су алуминијумске са базном потконструкцијом по RAL-у 7036 . 

Прозори су застакљени троструким термопан стаклом д=4+16+4+16+4мм.Унутрашње стакло 

ClimaGuard Premium,спољашње стакло Clima Guard Solar. Uw = 1,5 W/m2K. 

Улазна врата су застакљена троструким памплекс стаклом 3.3.1+14+4+14+3.3.1  

Са унутрашње стране нискоемисионо стакло. 

ОБРАДА УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА 

Подови у ходницима, ветробранима и холовима школе,као и у просторијама свлачионица, теретане, 

помоћним просторијама и холовима у делу фискултурне дворане, су од гранитне противклизне 

керамике дим.30x60cm или 60x60cm, дебљине 8-10mm, I класе по избору инвеститора. 

У санитарним чворовима и просторијама са трокадером, у су постављене подне керамичке плочице 

дим 33x33цм или 30x60cm I класе по избору инвеститора. 

Унутрашња степеништа су обрађена против клизном гранитном керамиком дебљине 50x100cm или 

40x100cm дебљине 20mm-газишта, I класе по избору инвеститора, без прелазних и завршних лајсни док 

су чела обрађења керамиком дебљине 10mm исте или сличне серије по избору инвеститора. 

Подови учионица, кабинета, просторија припреме и осталих просторија за боравак деце су од 

хомогених винил антистатик и антибактеријских винил подова d=2 mm реакције на пожар Bfl-s1, SRPS 

EN 13501 подне облоге типа IQ Монолит, IQ гранит произвођача "Tarkett" или сличне, дебљине 

d=2mm. 

Подови зборнице, канцеларија и библиотеке од текстилних плоча типа Tarkett Sky или слично, укупне 

дебљине d=6-7 mm масе 4700 g/m² реакције на пожар Bfl-s1, SRPS EN 13501димензија 50x50cm. 

Подови фискултурне сале су од храстовог паркета I класе дебљине 22mm.. 

У тоалетима и просторијама са трокадером су постављене и зидне керамичке плочице 25x40cm или 

30x60cm до висине спуштеног плафона.У кухињии и техничким просторијама зидови се облажу 

керамичким плочица ма 25x40 или 30x60cm I класе до висине до 150cm.У санитарним чворовима и 

свлачионицама у делу фискултурне дворане се постављају зидне плочице дим 25x40cm или 30x60cm до 

висине h=210cm, I класе по избору инвеститора. Сви унутрашњи зидови ходника, учионица и осталих 

просторија за боравак деце су глетовани и бојени масним заштитним високоотпорним, водоперивим 

бојама по избору инвеститора до висине h=150cm.Од висине 150cm до спуштених плафона зидови се 

глетују и боје у два слоја белим дисперзивним бојама. 
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Плафони свих просторија у објекту школе су предвиђени од акустичних монтажно демонтажних 

минералних плоча АМФ тип Antaris Cса равном СК ивицом димензија 600x600 мм, дебљине 13,0 

mm,класе отпорности на пожар A2-s1,d0 према  SRPS EN13501-1 на металној видној потконструкцији 

ширине 24mm у белој боји која се везује у АБ међуспратну конструкцију. 

Плафон у фискултурној сали је предвиђен као спустени плафон типа АМФ. Плоче су од цементом 

повезаних дрвених влакана,беле боје,натур,димензије плоча су 600x1200 mm,дебљине 25 mm. 

Потконструкцију чине поцинковани CD 27x60x27x0.6 mm и UD 28x27x06 mm профили. ЦД профили 

су нониус весаљкама прицврсцени за секундарну конструкцију. Размак примарних ЦД профила је 

100cm,секундарних је 30 cm,на које се прицврсцују плоче. Ивице плоча су оборене.Плафон је отпоран 

на ударце лопте, ,класе отпорности на пожар B-s1, д0 према SRPS EN 13501-1. 

Санитарна опрема је стандардна бела I класе домаће производње. 

Све WC  шоље су типа SIMPLON. 

9. ИНСТАЛАЦИЈЕ 

У склопу објекта се изводе електроенергетске инсталације, телекомуникационе инсталације, сигналне 

инсталације, инсталације грејања и вентилације, хидротехничке инсталације,инсталације Хидрантске 

мреже,инсталације аутоматског гашења пожара,громобранске инсталације, у свему према пројектима 

који су саставни део пројекта за за извођење. 

10. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

Објекат је у свему пројектован према препоруци и условима који су обухваћени ГЛАВНИМ 

ПРОЈЕКТОМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. 
Пројектовани материјали као и противпожарни сектори и путеви за евакуацију су пројектовани тако да 

задовоље све протипожарне прописе и стандарде али у складу са конструкцијом објекта и растерима 

који су предвиђени у конструктивном смислу и најоптималнији за извођење конструкције објекта. 

Објекат се штити од пожара комбинацијом различитих мера који су предвиђени важећим законима и 

правилницима који уређују ову област. 

За све уграђене материјале и опрему извођач је дужан да достави важеће атесте и потврде. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ 

Пројектовани објекат има приземље и два спрата. Фундирање објекта извршено је преко тракастих 

темеља и темеља самаца. Геомеханичко испитивање терена урадила је “Геосондажа” из Ниша. Према 

подацима о дозвољеној носивости тла извршено је димензионисање темеља. Темељи су армирани 

ребрастом арматуром Б500Б, бетонирани бетоном марке МБ 30. 

Међуспратна таваница је од армираног бетона дебљине 18cm армирана мрежастом арматуром Б500А. 

Конструктивни систем објекта чине стубови, подвлаке и армирано – бетонски зидови, армирани 

ребрастом и мрежастом арматуром, бетонирани бетоном марке МБ 30. Сви зидови се зидају гитер 

блоком у продужном малтеру i имају функцију испуне. 

Сви продори кроз међуспратну конструкцију морају се изводити пажљиво да се носећа арматуре што 

мање пресеца и тако слаби елемент. Електричну инсталацију треба постављати кроз”гркљан” црева 

која се постављају пре бетонирања међуспратне конструкције. Бетон за сва бетонирања производи се у 

фабрици бетона, транспортује миксером и уграђује уз обавезну примену первибратора. Кровна 

конструкција је дрвена од чамове грађе I класе, док је покривач ТР поцинковани пластифицирани лим. 

Сви материјали који се уграђују у конструктивне елементе (бетон, арматуре, гитер блок, кровна грађа, 

ТР лим) морају имати одговарајуће атесте којима се доказује потребан квалитет у складу са важећим 

прописима и стандардима. 

Одговорни пројектант 
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ХИДРО-ТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Уз пројекат за извођење хидротехницких инсталација за Школски објекат са фискултурном салом у ул. 

Змај Јовина бр. 1 , Краљево 

1. Општи део 

Постојће стање уличне водоводне мреже: 

- Пречник цевовода: Ø 100 mm 

- Радни притисак : 4.00 бара 

- Положај водоводног шахта: ван објекта 

Постојеће стање уличне атмосферске канализационе мреже: 

- Пречник Ø 315 mm 

- Систем сеперациони 

-Границни ревизиони силаз ван објекта 

У даљем тексту се даје опис техничког решења унутрашњих инсталације водовода и 

канализације које је обрађено у овом пројекат за извођење хидротехницких инсталација. 

2. Водовод 

Снадбевањем водом свих предвиђених точећих места за Школски објекат са фискултурном салом се 

врши из градске мреже преко новог прикључка. 

Усвојена је развојена санитарна вода и противпожарна вода. Усвојено техничко решење је у складу са 

пројектним задатком. Прикључак на улицну водоводну мрежу биће обухваћено Пројектом водоводног 

прикључка. Мерење утрошка воде се врши преко два водомера: 

- водомер са пропусним вентилима испред и иза водомера за санитарну воду 

- водомер са овалним затварачима испред и иза водомера за противпожарну воду . 

Водомери су смештени у новопројектовану шахту унутар регулационе линије објекта. 

Минимални притисак у улицној водоводној мрежи довољан је за оптимално снадбевање свих 

потрошаца санитарном и спољашњом хидрантском водом док за унутрашњу хидрантску воду притисак 

у градској водоводној мрежи није довољан па се усваја постројење за повецање унутрашње хидрантске 

воде.Водоводни цевни материјал је усвојен на основу Пројектног задатка. Сав развод за санитарну 

мрежу и за противпожарну мрежу кије су у земљи предвиђено да се ради са HDPE PE 110 цевима од 10 

бара. Развод за санитарну воду у објекту од приземља раде се од ПП-Р цеви од 20 бара, а у објекту за 

хидрантску унутрашњу мрежа ради се од поцинкованих челичних цеви. Топла вода се добија преко 

електричних бојлера. Водоводне вертикале и развод водовода у санитарним чворовима је унутар 

зидова. 

Водоводне цеви које су у поду и све цеви у подруму су изоловане пламафлексом.Дебљина изолације је 

13 mm. Противпожарна вода се састоји од унутрашње и спољашње мреже. Унуташња мрежа 

има осамнаест зидних хидраната прецника Ø 52 mm и пет надземни хидранта Ø 80 mm. Хидрантска 

мрежа је пројектована у складу са прописима о заштити од пожара, тако да је урађен прорачун за 

истовремен рад два најнеповољнија зидна хидранта са протоком воде са 2 x 2.5 = 5 lit/sek и два 

надземни хидрант са протоком воде 2 x 5.0=10 lit/sek. Хидрантска мрежа мора да буде стално под 

притиском воде, тако да на најнеповољнијем хидранту има притисак од не мање од 2.5 бара при 

употреби хидранта. За унутрашњу хидрантску мрежу употребљавају се цеви са најмањим унутрашњим 

прецником Ø52 mm а за спољашњи хидрант са најмањим унутрашњим прецником Ø100 mm. 

Међусобно растојање зидних хидраната одређено је тако да се целокупан простор који се штити 

покрива млазом воде, при цему се води рацуна о томе да дужина црева износи 15 метара, а дужина 

компактног млаза воде 5.0 метара. Спољашњи наземни хидранти удаљен од објекта NH1=6 m, 

NH2=11.40m, NH3=8.30m, NH4=14.70m и NH5= 7.40m . Задовољени су услови да су наземни хидранти 

удаљени од објекта више од 5.0 m и мање од 80m. и да су између себе удаљени мање од 80 m. 

У хидрантски зидни орман поставља се ватрогасно тревир црево називног пречника 52 mm, са 

млазницом пречника 12 mm. Вентил у хидрантском орману поставља се на висини од 1.5 метара од 

пода, а зидни хидрантски орман се ознацава ознаком за хидрант ( словом '' H '' ). 

У хидрантски орман за надземни хидрант су постављена два ватрогасна тревир црева називног 

пре;ника 52 mm, са две млазнице пре;ника 52 mm, кључ за надземни хидрант, кључ АБЦ и кључ Ц. 

Орман за надземни хидрант је означен ознаком за хидрант ( словом '' H '' ). 

Ради несметаног функционисања и одржавања водоводне мреже предвиђени су вентили у бодомерном 

окну и главни вентили у сваком мокром чвору и пропусни или угаони вентил на сваком точећем месту. 

Потребна количина воде од 17.41 l/s се обезбеђује из градске водовоне мреже. 

Хидраулички прорачун водоводне мреже за објекте је рађен је по методи Бриџ-а, за истовремен рад 

свих потрошача на најоптерећенијој вертикали. Објекат се може несметано снадбевати санитарном и 
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спољашњом противпожарном водом са водоводног прикључка док је за унутрашњу противпожарну 

мрежу испројектовано постројење за повећање притиска воде. Постројење за повишење притиска је 

смештено у наменској просторији. 

Извођење радова на монтажи водоводног развода извршити у свему према детаљима датим у пројекту 

и важећим техничким прописима за ову врсту радова. Пројектовани развод противпожарне и санитарне 

воде приказан је на основама и аксономеријској шеми мреже. 

3. Канализација фекална 

Евакуација санитарних отпадних вода из целог објекта се врши преко обновљеног границног 

ревизионог силаза и постојецег прикључка Ø 200 mm, у улицну канализацију Ø 200 mm , сеперационог 

система, у улици Жикице Шпанца у Краљеву . 

Као цевни материал за инсталацију фекалне канализације су усвојене канализационе цеви од тврдог 

ПВЦ-а, са спојем на наглавак и гуменим дихтунгом и одговарајућим фазонским комадима. Усвојеним 

техничким решењем предвиђене су све потребне интервенције на канализационом разводу. 

Испројектовано је четрнест канализационих вертикала и њихов положај је диктиран архитектонским 

решењем распореда санитарних уређаја у појединим мокрим чворовима и самих мокрих цворова у 

оквиру предметног објекта. Ове вертикале су уједно и вентилационе и спустови са горњих етажа. Оне 

спуштају отпадну воду до нивоа хоризонталног развода испод пода приземља. Хоризонталним 

разводом са падом од 2% скупљају се све ветикале и одводе фекалну отпадну воду у ревизионо окно. 

Канализација ван објекта је 0.8 %. и у ревизионим силазима фекална канализација је затвореног 

система тј. у окну се уграђује ревизија. 

4. Канализација атмосфеска 

Евакуација атмосфеске канализације са крова тј са целог објекта се врши преко Граничног ревизионог 

силаза и прикључка Ø 315 mm, у улицну атмосферску канализацију Ø 315 mm сеперационог система, у 

улици Жикице Шпанца у Краљеву . Као цевни материал за инсталацију атмосфеске канализације су 

усвојене канализационе цеви од тврдог ПВЦ-а, са спојем на наглавак и гуменим дихтунгом и 

одговарајућим фазонским комадима. Испројектоване олучне вертикале из архитектонског пројкта се 

слободним отицањем скупљају каналске решетке а из њх се цевима спроводе до главног ревизионог 

силаза Усвојеним техничким решењем предвиђене су све потребне интервенције на канализационом 

разводу. Хоризонтални развод је 1%.  

5. Санитарна опрема и галантерија: 

Архитектонско - грађевинским пројектом, предвиђена је уградња следеће санитарне опреме: 

- 56 WC- а конплет са нискомонтажним водокотлићем и пластичном даском са поклопцем. 

- 3 WC- а конплет са нискомонтажним водокотлићем и пластичном даском са поклопцем за особе са 

инвалидитетом. 

- 52 умиваоника конплет са једноручном стојећом миxер славином за топлу и хладну воду и сифоном. 

- 3 умиваоника конплет са једноручном стојећом миxер славином за топлу и хладну воду и сифоном за 

особе са инвалидитетом. 

- 48 умиваоника конплет са зидном славином за хладну воду и сифоном. 

- 6 туш када са зидном туш батеријом и сифоном. 

- 1 седиште за туширање за особе са инвалидитетом, риголом и батеријом. 

- 8 писоар са сифоном и вентилом. 

- 1 једноделна судопера са радним делом и стојећом миxер славином за топлу и хладну воду и 

сифоном. 

- 6 електрични бојлер од 120л 

- 1 електрични бојлер од 80л 

- 5 електрични бојлер од 60л 

- 4 електрични бојлер од 50л 

- 1 електрични бојлер од 30л 

- 1 електрични бојлер од 10л 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

А. Општи део 

Еилектричне инсталације за овај објекат, пројектоване су према пројектном задатку и према 

архитектонскограђевинским подлогама и подацима о технолошкој опреми. 

Обим пројекта: Пројектом су обухваћене следеће електроенергетске инсталације: 

 а- Напајање електричном енергијом и мерење ел. енергије  
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б- Развод електричне енергије 

 ц- инсталација општег унутрашњег осветљења динсталација сигурносног ( евакуационог ) осветљења 

е- инсталација прикључница опште намене ф- инсталација громобрана и уземљења 

Б. Технички део 

1 Напајање електричном енергијом и мерење електричне енергије 

Напајање објекта, према техничким условима Електродистрибуције Краљево, планира се из постојеће 

трафо станице ТС 10/0,4 кВ "Боанско Херцеговачка". Са слободног NN извода у ТS до најближег стуба 

МNN, по постојећим стубовима развлачи се сноп X00/0-А 3x70+54,6mm
2
. Од овог стуба, слободно у 

земљи, до кабловске прикључне кутије КPК полаже се кабл PP00-А 4x95mm
2
 Начин прикључења није 

предмет овог пројекта.Мерење потрошње електричне енергије за овај објекат је предвиђено бројилом у 

GRО. 

2 Развод електричне енергије 

Главни разводни орман GRО смештен у улазном холу школе. Разводни ормани RО за напајање 

потрошача по учионицама, ходницима,кабинетима и осталим просторијама смештени су у зиду по 

ходницима приземља и спратова. 

Разводни орман фискултурне дворане RО-S смештен је у посебној просторији у дворани. У случају 

нестанка напајања са дистрибутивне мреже, предвиђено је да део осветљења изнад гледалаца, нужни 

излази и принудна вентилација на крову напајају из дизел електричног агрегата DЕА. Сви разводни 

ормани напајају се директно из GRО одговарајућим безхалогеним кабловима са побољшаним 

карактеристикама у случају пожара. 

У сваком разводном орману RО постоји главни заштитни прекидач одговарајуће струје, према захтеву 

максималног једновременог оптерећења, преко кога је могуће искључење разводног ормана. 

У разводним орманима RО оставити довољно резервних места за каснију евентуалну доградњу. У 

ормане уградити атестирану опрему реномираних произвођача, а све према приложеним једнополним 

шемама. Испод сваког елемента поставити одговарајућу натписну плочицу са назнаком потрошача 

којем припадају. Унутар ормана извршити 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, поставити једнополну шему у поливинилу, а са 

спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје. 

Разводни ормани морају имати пет сабирница, односно посебне стезаљке за фазне, нулти и заштитни 

проводник. Све спојеве каблова на опрему у разводним орманима извести 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 КPК преко GRО, предвиђено је кабловима типа N2XH, одговарајућег 

пресека, 

положеним делом под малтером ( у ПВЦ цевим ) и делом по регалу PNК. Инсталациони каблови, од 

разводних ормана до потрошача и технолошких прикључака, су типа Н2XH, са три и пет жила. 

Каблови се полажу слободно у малтеру у простору школе, а у простору спортске хале делом по 

перфорираним носачима каблова PNК, делом слободно у малтеру у пвц цревима, а делом по кровној 

конструкцији на обујмицама. 

Укључивање предвиђених бојлера унутар школског објекта вршеиће се преко гребењака 16А који ће се 

налазити на вратима ормара са којег иде напајање за исти. 

Разводни орман котларнице RО-К се напаја са GRО преко напојног кабла PP00-Y 5x6mm поземном 

трасом и он није део овог пројекта 

2.1 Осветљење 

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 опште осветљење учионица, кабинета, припремних просторија предвиђени су ЛЕД панели слични 

типу DECLAN III PV1 32W,3400lm  док су за ходник, предвиђени ЛЕД светиљка слична типу FREYN II 

PV4 31W,4250lm,4000K. У мокрим чворовима предвиђене су светиљке сличне типу PERLITA 

24W,2350lm,4000K. Управљање осветљењем је локално прекидачима на висини 1,3 m. 

За осветљење кухиње предвиђене су светиљке сличне типу ORIA 51W,6700lm,4000K. 
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Контрола светиљки у ходницима и холовима се врши преко сериских прекидача који се налазе у холу 

за сваку етажу по на особ. 

У фискултурној дворани, борилиште је осветљено ЛЕД рефлекторима CAPRIOLA M LED 100W, 

12500lm са заштитом IK08, изнад гледалаца су предвиђене ЛЕД светиљке сличне типу FREYN II PV4 

31W,4250lm,4000K, као и у подстепенишном простору. У мокрим чворовима светиљке сличне типу 

PERLITA 24W,2350lm,4000K .Осветљењем борилишта, гледалаца као и технолошким потрошачима 

(калорифери и вентилатори) управља се са разводног ормана фискултурне дворане RO-AST. 

За противпаничну расвету и евакуационо осветљење постављају се светиљке са ЛЕД расветом 8W, са 

сопственим акумилаторским уређајем, са аутономијом напајања мин. 120 мин, обележене налепницама 

са знаком за усмеравање као и табле са налепницама постављеним у самим светиљкама. 

2.2 Прикључнице и прикључци 

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

учионицама, кабинетима и ходницима постављају се на 0,4 m од пода. Инсталације се воде слободно у 

зиду испод малтера, кабловским регалима и у ПВЦ цевирна у зиду. Унутар кабинета за информатику 

инсталација је изведена парапетним разводом и компетабилним прикључницама. За свако радно место 

остављене су по две прикључнице на виси од 0.8m од пода. 

Предвидети за учионице за ниже разреде (1-4) и предшколски део учионица са могућношћу 

забрављивања/закључавања прикључница сигурносним уметком. 

Све прикључнице у фискултурној дворани су у водонепропусној изведби IP 45, са поклопцем и 

постављају се на зид. 

2.3 Спољашње осветљење 

За осветљење дворишта, предвиђене су ЛЕД рефлектори SEMAI L01 54W 6150lm 4000K  у заштити 

IP65 који се постављају на цевне стубове CRS-А4 висине 4m, и ЛЕД рефлектори CAPRIOLA 100W 

12550lm 5000K који се постављају на челично сегментне стубове висине 10m. 

Напајање спољне расвете предвиђено из главног разводног ормара GRО у улазном холу. У орману 

GRО је смештена сва опрема за аутоматски рад спољашњег осветљења. Поред кабла PP00 3x2,5mm
2 

којим се напајају светиљке на стубовима полаже се поцинкована трака  FeZn25x4mm која се везује за 

кутију за изједначење  потенцијала и за сваки стуб на одговарајући начин укрсним комадом. 

2.4 Громобранска заштита и уземљивач 

За заштиту објекта од удара грома, на посебном челичном стубу висине 5m ха слемену крова основне 

школе поставља се хватаљка са уређајем за рано стартовања ESE4000 »DUVAL MESSIEN«  или 

сличан. Испитни-мерни спојеви се постављају на висини 1,6 m од коте тротоара у кутијама за мерни 

спој. Громобрански спуст је урађен са херми Ал 10mm жицом. Вертикални олуци се повезују на 

громобранску инсталацију. Олук се на 30 cm 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 FeZn 25x4 mm, 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 извести 

путем укрсног комада JUS.N.B4.936. Спојеве траке са олуцима остварити преко обујмице и стезаљке за 

олук. Све спојеве траке са траком или траке са арматуром темеља заштитити од корозије заливањем са 

битуменском смолом. По завршетку комплетне громобранске инсталације извршити мерење прелазног 

отпора темељног уземљивача и прибавити тест о измереним вредностима. 

2.5 Заштита од опасног напона додира 

Као заштита од електричног удара примењен је ТТ систем заштите. Неутрални проводник "N" је светио 

плаве боје,а заштитни проводник "PЕ" је жуто-зелене боје. Кућишта свих електричних уређаја повезана 

су помоћу заштитне жиле у каблу на заштитну шину разводног ормана. 

У тоалетима и санитарним просторијама, где постоји повећана опасност од електричног удара, 

предвиђена је додатна заштита галванским повезивањем свих металних делова који не припадају 

електричним инсталацијама. Спајање металних делова у тоалетима предвиђено је проводноком 1x6mm
2 

на сабирну кутију PS49, постављену на 0,5m од коте завршеног пода. Кутија PS49 биће повезана са 

заштитном сабирницом у најближој разводној табли проводником Н2XХ-Ј 1џ6мм2. Повезивање 

разводних телекомуникационих ормана, хидро- инсталација као и 

металних регала за систем уземљена биће изведен проводником N2XH-J 1x6mm
2
. 

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

издати одговарајући СТРУЧНИ НАЛАЗ. 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1.1 Уводне напомене 

Комплетан систем структурног каблирања има могућност да прихвати све стандарде за телефоне, 

видеоапликације и пренос података (IEEE, UIT-T, ANSI, ISO/IEC standardu 11801 2-Ed 1-Am (2010) i 

EN 50 173-1. итд). 

ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА НА ТТ МРЕЖУ 

Пројекат је урађен у складу са важећим прописима ЈУС-а, ЗЈ ПТТ-а, техничких норматива за 

пројектовање, а на основу ситуационог плана и услова издатих од стране Предузећа за 

телекомуникације "Телеком Србија" Извршна јединица Београд, број 52259/2-2016 од 14.02. 2017. 

године. 

Овом пројектном документацијом предвиђено је решење за израду инсталације структуираног 

кабловског система (телефонски и рачунарски систем) као и каблирање за потребе IP видео наџора. Све 

инсталације SКS у објекту предвиђене су са халоген фрее ФТП и ЈХ(Ст)Х кабловима и опремом 

категорије 6 у складу са одговарајућим стандардима. У свакој просторији у објекту где постоји 

могућност да се укаже потреба за конекцијом на локалну рачунарску или телефонску мрежу, 

предвиђено је најмање два (било рачунарска или телефонска) прикључка са РЈ45 конектором 

предвиђени у парапетном разводу, или у зиду. У свим учионицама прикључци су позиционирани тако 

да, у случају модернизације наставног процеса, остављају могућност повезивања електронских 

наставних учила ("паметне табле" и слично). У кабинету за информатику предвиђена је по једна РЈ45 

прикључница за свако радно место. У неким кабинетима постављене су и прикључнице на плафон за 

повезивање пројектора. Уграђена - коришћена пасивна комуникациона опрема треба да буде од 

произвођача: Schrack, Legrand ,Panduit , Teldor или слично. 

Да би се елимисао утицај ел.магнетних зрачења и свео на минимум 
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• одабрани су FТP инсталациони каблови, 

• при полагању каблова мора да буде испоштована прописима дозвољена минимална 

растојања између комуникационих и електроенергетских инсталација. 
ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 

Телефонска централа предвижена за овај објекат је Панасониц КX-ТЕМ824ЦЕ, фабрички капацитет 6 

улаза и 16 локала,са додатном картицом за 8 локала што укупно чини 24 локална телефона . 

Систем видео назора (СВН) 

У објекту је предвиђен система видео наџора базираног на IP технологији са одговарајућим IP дан/ноћ 

колор камерама. 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА СИСТЕМ ОЗВУЧАВАЊА и ТАЧНОГ ВРЕМЕНА 

Пројектом је предвиђен систем озвучавања којим је обухваћен целокупан простор објекта. Систем 

омогућава емитовање програма у целом објекту или у појединим његовим деловима и то: 

- пренос музичког програма (функционалне музике) са централног система озвучења у коме је 

предвиђен ДВД уређај и ФМ радио, 

- пренос посебних обавештења, 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 29 од 323 

 ШКОЛСКИ ОБЈЕКАТ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ 

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

TEХНИЧКИ OПИС  
Нa oснoву зaхтeвa инвeститoрa и дoкумeнтaциje прилoжeнe oд стрaнe инвeститoрa урaђeн je прojeкaт 

тeрмoтeхничких инстaлaциja зa Шкoлски oбjeкaт сa фискултурнoм сaлoм нa к.п. бр. 3824/1 КO Крaљeвo 

и нa oснoву вaжeћих прoписa, стaндaрдa и нoрмaтивa.  

Oснoвa систeмa грejaњa je тoплa вoдa 90°C/70°C кoja сe дoбиja из кoтлaрницe нa чврстo гoривo (пeлeт) 

кoja ниje прeдмeт oвoг прojeктa.  У прojeкту су прeдвиђeни су пoтрeбни eлeмeнти зa снaбдeвaњe 

oбjeкaтa тoплoм вoдoм кoje je пoтрeбнo угрaдити у кoтлaрницу нa чврстo гoривo.  

Из кoтлaрницe нa чврстo гoривo oгрeвним флуидoм тeмпeрaтурe 90°C/70°C снaбдeвaњу сe грejнa тeлa у 

OШ “Свeти Сaвa” и у спoртскoj сaли кoja je пoвeзaнa сa шкoлoм OШ “Свeти Сaвa”.  

У кoтлaрници су прeдвиђeни рaздeлник и сaбирник сa jeдним прикључкoм DN65 и двa DN80. 

Прикључaк DN65 je зa спoртску сaлу, a DN80 зa oснoвну шкoлу и DN80 прикључaк зa кoтao.  

Прoрaчун тoплoтних губитaкa урaђeн je прeмa вaжeћим стaндaрдимa.  

Зa спoљну прojeктну тeмпeрaтуру усвojeнa je тeмпeрaтурa -14,7°C прeмa вaжeћeм прaвилнику зa 

Крaљeвo. Унутрaшњa прojeктнa тeмпeрaтурa усвojeнa je прeмa сa oдгoвaрajућим прoписимa, СРПС-у и 

прeмa нaмeни прoстoриje, гдe сe зa сoбe и кухињe усвaja 20°C, a зa купaтилa 22°C.  

Прoрaчун тoплoтних губитaкa урaђeн je прeмa oдгoвaрajућим стaндaрдимa, сa кoeфициjeнимa прoлaзa 

тoплoтe, усвojeним прeмa грaђeвинскo-aрхитeктoнскoм прojeкту, a прeмa вaжeћeм прaвилнику o 

eнeргeтскoj eфикaснoсти. Инстaлaциja грejaњa прeдвиђeнa je у свим прoстoриjaмa гдe je прoрaчунoм 

дoкaзaнo дa je нeoпхoднo грejнo тeлo.  Кao грejнa тeлa у шкoли прeдвиђeни су ливeни aлуминиjумски 

рaдиjaтoри прoизвoд “Global – VOX” tip 600. Mрeжa je вoђeнa пo пoду испoд цeмeнтнe кoшуљицe уз 

сaму ивицу зидoвa и штo крaћим путeм дo грejнoг тeлa. Цeвну мрeжу прe угрaдњe изoлoвaти. Цeвнa 

мрeзa кoja сe пoлaжe у пoд мoрa бити oд прoвeрeнoг прoизвoђaчa, зa угрaдњу у пoд и aтeстирaнa. 

Mрeжу сa тeрмoстaтским вeнтилoм и нaвиjкoм спajaти из зидa, a прикључaк зa вeнтил oстaвити нa 

висини oд 17-20cm. Цeвнe вoдoвe нa дeлу прoлaзa крoз нeгрejaнe прoстoриje oбaвeзнo тeрмички 

изoлoвaти.  Oдзрaчивaњe цeвнe мрeжe прeдвидeти oдзрaчним судићимa и слaвинaмa нa нajвишoj тaчки 

цeвнe мрeжe и грejним тeлимa.  

Прojeкaт рaдити сaглaснo вaжeћим нoрмaмa зa oву врсту oбjeктa и снaбдeти гa пoтрeбним прилoзимa зa 

нeсмeтaнo извoђeњe. Прeдвиђeн je двoцeвни систeм грejaњa сa Aл-пex цeвимa. Нa свaкoм спрaту 

прeдвиђeни су рaзвoдни oрмaни, a из рaзвoдних oрмaнa вoди сe мрeжa зa свaкo грejнo тeлo пoсeбaн 

струjни круг.  

У рaзвoднoм oрмaну je прeдвиђeнa слeдeћa oпрeмa (дeтaљ je дaт у грaфичкoм прилoгу).  

- рaздeлник и сaбирник  

- aутoмaтскo oдзрaчнo лoнчe  

- лoптaстa слaвинa  

- кoси рeгулaциoни вeнтил  

- тeрмoмaнoмeтaр зa кoнтрoлу притискa и тeмпeрaтурe  

- слaвинa зa пуњeњe и прaжњeњe  

Вeзу мрeжe и грejних тeлa прeдвидeти из зидa, a цeвoвoд хoризoнтaлних струjних кругoвa вoдити уз 

oбoднe зидoвe хoдникa и учиoницa. Нa свим прикључцимa спрaтних стaницa прeдвиђeн je нa 

пoврaтнoм вoду рeгулaциoни вeнтил зa пригушeњe вишкa нaпoрa и jeдaн вeнтил нa пoтиснoм вoду. Oви 

вeнтили мoрajу имaти прикључкe зa дифeрeнциjaлни мaнoмeтaр.  

Прoстoриje у oбjeкту (учиoницe, пoмoћнe прoстoриje, хoдници, нaстaвничкe кaнцeлaриje, WC итд) кoje 

ћe сe грejaти aлуминиjумским рaдиjaтoримa бићe снaбдeвeни тeрмoстaтским вeнтилимa сa угрaђeним 

тeрмo глaвaмa и рaдиjaтoрским нaвиjкoм.  

Фискултурнa сaлa Прojeктoвaнa je инстaлaциjу грejaњa и вeнтилaциje фискултурнe двoрaнe сa 

прaтeћим сaдржajeм зa OШ “Свeти Сaвa” у Рибници нa 3824/1 КO Крaљeвo.  

Зa грejaњe oвoг oбjeктa кoристити oгрeвни флуид из кoтлaрницe нa чврстo гoривo (ниje прeдмeт 

прojeктa).  

Зa грejaњe спoртскe двoрaнe кoристићe сe чeтири кaлoрифeрa прoизвoд “TOPIZ” Tip TOP KFW 39.2 - сa 

прaтeћим eлeмeнтимa, кojи служe зa грejaњe.  

Вeнтилaциja бoрилиштa вршићe сe прeкo рекуператора. Грejaњe oстaлoг прoстoрa хaлe, пoмoћних 

прoстoриja, свлaчиoницa, хoдникa и сл. сe врши пoмoћу aлуминиjумских грejних тeлa, “VOX600”, 

прoизвoд “GLOBAL” Итaлиja или сл. Сви вeнтили нa грejним тeлимa су у кoмплeту сa тeрмoстaтскoм 

глaвoм сa мoгућнoшћу oгрaничeњa тeмпeрaтурe. Цeвнa мрeжa je oд црних цeви и вoди сe крoз хoдник 

oбjeктa.  Вeнтилaциja свлaчиoницa, тeрeтaнe, и тoaлeтa вршићe сe прeкo кaнaлских вeнтилaтoрa 

MIXVENT TD прoизвoд Soler & Palau, TD500/150 угрaђeнoг у спуштeнoм плaфoну, a oтпaдни вaздух ћe 
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сe избaцивaти прeкo прoтивкишнe жaлузинe 250x250mm, нa фaсaди oбjeктa. Нa врaтимa прoстoриja 

кoje сe вeнтилирajу ћe бити угрaђeнe двoстрaнe прeструjнe мeтaлнe рeшeткe димeнзиja 250x200mm.  

Нaпoмeнa:  Прoдoри мрeжe крoз PP зидoвe сe зaптивajу PP мaсoм пoтрeбнe вaтрooтпoрнoсти. 

Прojeктaнт  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 31 од 323 

СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИКЉУЧАКА 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

САДРЖАЈ: 

1. ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА 
Предметна парцела број 3824/1,КО Краљево, се налази у Ул.Змај Јовина бр.1, на којој је пројектован 

објекат нове школе са фискултурном салом ОШ „Свети Саваʺ и помоћни објекат -котларнице која је 

приказана и описана посебним пројектом, обухваћена је Планом генералне регулације „Рибницаʺ(„Сл. 

лист града Краљева“, бр. 12/11, 8/12, 32/14 и 6/15) и налази се у оквиру урбанистичке подцелине 

5.3.2.2., наменом је предвиђена за школство.Парцела је површине 9780m². Терен на локацији је раван са 

благим нагибом. На кат. парцели бр. 3824/1 КО Краљево постоје евидентирани објекти у копији плана 

означени бројем 1- зграда основног образовања, 

спратности Пр+0, површине 1.444m
2
 и бројем 2-помоћна зграда,спратности Пр+0, површине673m

2
, оба 

објекта су планирана за рушење пре почетка изградње новог објекта школе са фискултурном салом. 

Приступ локације-грађевинској парцели јавним површинама обезбеђен је са три стране, обзиром да је 

парцела оивичена улицама Змај Јовином са северозападне стране, Немањином са југозападне стране и 

Ул.Жикице Шпанца са југоисточне стране. 

У оквиру парцеле, предвиђен је паркинг простор који има приступ са три јавне саобраћајнице - из 

улице Змај Јовине, Немањине и Жикице Шпанца. Укупан број паркинг места је 70, од тога су 6 паркинг 

места предвиђена за особе са инвалидитетом. 

У оквиру парцеле су предвиђене зелене и слободне површине у виду пешачких стаза, дечијим 

игралиштем и спортским тереном на отвореном. Проценат зелених површина износи 30.05%. 

Планом су утврђене грађевинске линије према улицама и то: 

грађ.линија 1 на растојању од 10m и паралелно са осовином Ул.Змај Јовине, грађ.линија 2 на растојању 

од 11m и паралелно са осовином Ул.Немањине, грађ.линија 3 задржава линију постојећег школског 

објекта и удаљена је 30m од осовине Ул.Жикице Шпанца и грађ.линија 4 на једном крају 4m а на 

другом крају 3.5m од суседних катастарских парцела са североисточне стране. 

Новопројектовани објекат је слободностојећи и минимална удаљеност од суседних објеката је 20м. 

2. НАМЕНА ПОВРШИНА 

Концепт школског објекта са фискултурном салом и помоћног објекта котларнице захтева додатну 

разраду слободних површина у циљу формирања идентитета читавог школског комплекса и његових 

појединих делова.То не подразумева само остваривање пешачких и колских приступа објекту, паркинг 

простор, и инфраструктурне опремљености, већ организацију и обликовање датог простора у смислу 

остварења амбијенталне угодности и препознатљивости. 

Пројектом спољног партерног уређења са синхрон планом инсталација и прикључака ОШ„Свети Саваʺ 

дефинисани су следећи препознатљиви простори у оквиру слободних површина на целој 

парцели/локацији: 

- Зоне приступа објектима( тротоари, пешачке стазе,...), обогаћени одговарајућим 

архитектонскограђевинским елементима, урбаним мобилијаром и зеленилом, тако да постају место 

окупљања и дружења. 

- Дечије игралиште формирано из више целина, према узрасту деце, опремљено справама и 

мобилијаром са свим условима за безбедност деце. 

- Спортске активности и окупљање уз коришћење новоформираног спортског терена. 

3.НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА 

Терен на локацији је раван са благим нагибом. Нивелација је рађена на основу ажурираног и 

верификованог геодетског снимка, КТП-а, поставке објеката, нивелације саобраћајница, како 

примарних, секундарних тако и интерних. Хоризонтална регулација дефинисана је границам парцеле-

грађевинским линијама, позицијама улаза и правцима транзитног кретања корисника простора. 

Особама са инвалидитетом је омогућен несметан приступ улазима у објекат, денивелација је решена 

пешачким рампама. Потпорни зидови су неопходни на местима где је морфологија терена то захтевала. 

Усмеравање атмосферских вода се остварује одговарајућим нагибима поплочаних површина 

решеткама или до травнатих површина природног терена. Приликом изналажења пројектантских 

решења за одвођење атмосферских вода углавном се ишло на одводњавање вода са поплочаних и 

осталих уређених површина партера у зелене слободне површине. 

4. ОБРАДА ПОВРШИНА 

Одабраним материјалима и њиховом композицијом у преобликованом волумену простора, наглашени 

су функционални и естетски квалитети школског комплекса. 

• Све пешачке и пешачко-колске површине,платои, стазе око школе предвиђене су у обради 

штампаног бетона дебљине d=10cm, у декору природног камена у боји по избору 
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инвеститора.Бетон се поставља на слој туцаника дебљине d=15cm и слоја набијене земље.Завршна 

обрада декоративног бетона је заштитни лак који га чува од УВ зрачења, прашине, високе и ниске 

температуре и продора воде. 

• Колски приступ ка објекту котларнице, паркинг места и спортски терен обрађени су у завршном 

слоју асфалт бетона АБ11 дебљине d=5cm, постављен на битуминизиран носећи слој БНС 22 

дебљине d=8cm, преко слоја дробљеног камена/туцаник дебљине d=15cm и набијене насуте 

земље. 

• Пешачке рампе на улазима у спортски дворану су такође обрађене декоративним штампаним 

бетоном, а изведене су од лакоармираног бетона. 

• Спољна степеништа и пешачке рампе на улазу у објекат школе су обрађене гранитним против 

клизним керамичким плочама димензија 30x150cm, дебљине d=20mm, са фугом од 

2mm.Степеништа и рампе су изведене од армираног бетона МБ30, дебљине d=15cm. 

• Сви потпорни и парапетни зидови се изводе у армираном бетону МБ30, висине h=20cm, у обради 

кулира. 

• Дечије игралиште -као завршна подлога предвиђена је рециклирана гума у плочама 100x100cm, 

отпорне на удар, клизање, хабање и замрзавање, поседују изузетну еластичност и не задржавају 

воду приликом падавина.Постављају се лепљењем на асфалт бетон.Избор и боја рециклиране гуме 

по избору инвеститора. 

• Сви ивичњаци који омеђују поплочани простор према зеленилу,на ивицама паркинг места и тротоара 

су бели бетонски ивичњаци 12/18cm, на колском приступу ка котларници постављен је ивичњак 

20/24cm исто у белој боји. 

5. ОПРЕМА 

На спољним степеништима и рампама поставља се ограда од челичних кутијастих профила 40x20x2mm 

са испуном од перфорираног лима или вучене жице по RАL-у 7026.Висина ограде је 120cm.Рукохвати 

за рампе се постављају на висини од 60cm.Ограда се везује са бочних страна степенишних кракова и 

рампи. 

На армирано бетонским зидовима висине h=20cm, који одвајају парцелу школског објекта од јавних 

површина и саобраћајница поставља се транспарентна панелна ограда типа Бастифор или слично, од 

челичних, топло цинкованих и пластифицираних елемената.Укупна висина ограде је 140cm. 

Дебљина жице: 

-МС водоравна 2xØ6,00, вертикална Ø5,00 

-ХС водоравна 2xØ8,00, вертикална Ø6,00. 

Димензије челичних стубова- 40џx60mm.Вертикалне профиле ограде фиксирати за површину зида.Све 

елементеограде заштитити антикорозивним средством и бојити поRAL-у 7026. 

На читавом комплексу школе предвиђено је постављење клупа и посуда за отпатке.Као модел за 

опремање простора узети су елементи клупа и посуда 219 по програму ʺЕУРОМОДУЛʺ и посуда за 

отпатке 313 по програму ʺЕУРОМОДУЛʺ , бојене по RАL-у 7026. Одабрана опрема треба бити у 

свему истих или бољих карактеристика од наведеног. 

Клупе су предвиђење као троседашице дим.180x56,5cm.Конструкција клупе је изведена од челичних 

поцинкованих профила, бојених по RАL-у 7026. Седиште и наслон клупе су изведени од дрвених талпи 

од ариша, које се шрафе за носеће профиле.Дрвени елемнти су лакирани безбојним мат лаком. 

Посуда за отпатке је дим.50x26x100cm.Конструкција је изведена у поцинкованом челику и бојена по 

RАL-у 7026.Посуда је причвршћена за подлогу путем анкер плоче, за коју је спојена завртњевима. 

Елемент је опремљен и металним улочком за скупљање отпада. 

Довољна осветљеност простора подиже ниво осећаја сигурности па је предложена и адекватна 

диспозиција расвете у виду ЛЕД расвете- лампиона и рефлектора, на читавом комплеску школе-што је 

предмет посебног пројекта. 

Дечије игралиште опремљено је адекватном опремом и справама са свим неоходним елементима за 

сигурност и безбедност деце. Спорски терен је опремљен кошаркашким конструкцијама са таблом, 

обручем и мрежицом. 

6. САДЊА И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

на свим површинама превиђеним за озелењавање планирано је хуминизирање у слоју од 20цм, преко 

којег се поставља одговарајућа смеша траве.Сетва семена траве се врши подизањем читавог травњака, 

растурањем минералног ђубрива, фрезирањем, фино планирање површине +/- 1cm, сетва семена траве 

отпорне на гажење у два унакрсна правца омашке и ваљање. 

Садња дрвећа обухвата копање јама,коришћењем плодне земље додавањем стајњака, садњу, 

анкерисање и заливање.Копање јама 1x1x1m. 

Садња жбуња обухвата копање јама, коришћењем плодне земље додавањем стајњака, садњу, 
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анкерисање и заливање.Копање јама 0,6x0,6x0,6m. 

Садња перена и украсних трава обухвата копање јама, коришћењем плодне земље додавањем 

стајњака, садњу, анкерисање и заливање.Копање јама 0,3x0,3x0,3m. 

Битно је водити рачуна о једногодишњем одржавању дрвећа, жбуња, перена и украсних трава као и 

травњака, редовним заливањем које захтевају одрђене саднице, прехрањивање течним ђубривом, 

окопавање, грабљење и машинско кошење. 

Одговорни пројектант: 
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Саставни део конкурсне документације су и Планови управљања отпадом и Планови заштите 

животне средине. Исти су доступни сваког дана у просторијама Наручиоца. 

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, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон);); 

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, 14/16 и 95/18 

– др. закон) 

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/ 16, 76/18 и 95/18 – др. закон); 

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, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. 

закон); 

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); 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09,  20/15, 87/18 и 87/18 

– др. закон); 

11. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 

91/15, и 113/17 – др. закон). 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

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

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

 

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

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

Закона). 

 

Доказ: 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

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

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

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

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

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

 

Доказ: 

Правно лице 

 

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

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

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

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

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

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

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

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

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

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

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

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

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

(1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

(2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

 Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 

према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан 

да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 

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

дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 

Напомена: „Решење Министарства Унутрашњих пшослова Републике Србије – Сектор за 

ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења 

посебних сисстема и мера стабилних система за дојаву пожара.“ 

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке 

заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције 
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5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

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

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

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

  

Доказ: Попуњена 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 650 ,000,000.00 динара;  

(2) да понуђач, у последњих дванаест 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 дванаест 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 дванаест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

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

 

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

по систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 

чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

2) Пословни капацитет: 
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Услов:   

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање  650,000,000.00  динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи или доградњи 

објеката високоградње јавне намене (сви сем стамбених објеката).  

 

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао минимум један уговор који се односи на извођење грађевинских и грађевинско 

занатских радова и инсталатерских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи 

и доградњи објеката спортске намене минималне површине 600м2.  

 

Доказ:  

Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, 

који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

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

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  

листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 

Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

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

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

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

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по 

потреби) по тим уговорима. 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

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

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 

грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион „кипер“ минималне носивости 10т 2 

Камион кипер носивости минималне 2т 2 

Камион минималне носивости 5т 2 

Телехендлер мин носивости 3,5т са важећим стручним налазом о 

извршеном прегледу и испитивању опреме 

1 
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Кран носивост мин 1т са важећим стручним налазом о извршеном 

прегледу и испитивању опреме 

1 

Комбинована машина са важећим стручним налазом о извршеном 

прегледу и испитивању опреме 

2 

Цеваста фасадна скела 3500 m
2
 

Мини багер 2 

Вибро плоча са важећим стручним налазом о извршеном прегледу и 

испитивању опреме 

1 

Електричне дизалице за вертикални транспорт мин носивости 200кг 

са важећим стручним налазом о извршеном прегледу и испитивању 

опреме 

2 

Мешалице за бетон мин капацитета 150л са важећим стручним 

налазом о извршеном прегледу и испитивању опреме 

2 

 

 

Доказ: 

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

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

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

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

(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

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

Поглављу XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране 

одговорног лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 150 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача 

радова у предметној јавној набавци 

 - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: 413 или 414 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани електро инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

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

радова у предметној јавној набавци 
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- 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 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 потписом имаоца лиценце. 

  

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код 

понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-уверења. 

Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, 

доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање). 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

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

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

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

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

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

 

Доказ: 

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

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

 

6) Сертификати 

Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 

менаџмента квалитетом, ISO 14001– заштита животне средине, OHSAS 18001 безбедност на 

раду или одговарајуће, ISO 37001 – систем менаџмента против мита и корупције, ISO 50001 – 

стандард за систем менаџмента енергијом, ISO 22301 –менаџмент континуитета пословања 

организације за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

Доказ: 

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

ISO 37001 – систем менаџмента против мита и корупције, ISO 50001 - стандард за систем 

менаџмента енергијом, ISO 22301 –менаџмент континуитета пословања организације. 

 

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.  

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 

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

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

2. Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, 

који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

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

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

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

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

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

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 

набавке. 

 

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

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

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

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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

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

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

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

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

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

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у 

електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном 

облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која 

није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.  

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

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

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

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

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

или подноси понуду са подизвођачем. 

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

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

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

групе понуђача.  

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

36000 Краљево   , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  на изградњи објекта Основне 

школе „Свети Сава“ са фискултурном салом    , ЈН бр. 404-108/19-VII   , НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  24.01.2020.  

године, до  11.00  часова. 

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

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

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

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

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

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

неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

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

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се 

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

документацијом, 

10) образац Изјаве о кључном техничком особљу, 

11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

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

документацију, 
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13) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење 

посла, 

14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року, 

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

авансног плаћања, 

16) комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD 

или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима), 

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

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

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

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

потписивати графитном оловком. 

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

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

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

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

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 

и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе 

понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Краљево,Трг 

Јована Сарића бр.1. , 36 000 Краљево , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку   на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са 

фискултурном салом  – ЈН бр. 404-108/19-VII  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са 

фискултурном салом  – ЈН бр. 404-108/19-VII - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са 

фискултурном салом  – ЈН бр. 404-108/19-VII  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку на изградњи објекта Основне школе „Свети 

Сава“ са фискултурном салом  – ЈН бр. 404-108/19-VII  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду.   

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 

законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 

тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 

понуду подноси са подизвођачем. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

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.  

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

- 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, 

- 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних 

и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. 

Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји 

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

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

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

стручног надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова. 

 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове на  изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом 

не може бити краћа од  36   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   400   (четиристотине ) 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 -   3824/1 КО Краљево, Основнеа школа „Свети Сава“ са 

фискултурном салом, Краљево ,  Ул. Змај Јовина бр. 1.. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 
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9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

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

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

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

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

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења 

у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за 

цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

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

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

осигурања.  

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

Поглављу XVIII. Конкурсне документације. 

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

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 

Министарство заштите животне средине). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 

назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 

важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 

приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град 

Краљево,Трг Јована Сарић бр.1. 36 000 Краљево . 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 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 48 од 323 

обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 

обезбеђења буде изражен у динарима. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 

важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

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

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да 

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

издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са 

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

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

која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, 

као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за 

јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко 

пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у 

иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен 

у динарима.  

 

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

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

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

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

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

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

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

обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој 

даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за 

трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења 

наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења 

буде изражен у динарима.  

 

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

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

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

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

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

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

за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје 

понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а 

не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у 
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иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен 

у динарима.  

 

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

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

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

за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 

30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове 

гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално 

кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у 

којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе 

за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског 

обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 

обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

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

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 

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

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

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

ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у 

корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

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

је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у 

виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те 

нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно 

је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

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

 

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

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

 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје 

у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок 

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

уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 

понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи 

у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе 

за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског 

обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског 

обезбеђења буде изражен у динарима.  
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 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 

финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 24.01.2020. године, у 12.00. часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Трг Јована Сарића бр 1. 36000 Краљево , просторијa: сала 2., спрат 1 . 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 

на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца   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. 404-108/19-VII  ". 

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

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

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

за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

Закона. 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

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

подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3) понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4) у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  

5) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6) није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

7) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

8) ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани 

документ на CD, DVD или USB). 
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 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 

материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 

саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 32) Закона.  

 Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је 

део уговора о извођењу радова.  

 Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 

произвођачима материјала и опреме.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је 

дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак 

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

сагласност стручном надзору и Наручиоцу.  

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

произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора 

и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно 

понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

 

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

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

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

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 
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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. 

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. 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
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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 

ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ СА ФИСКУЛТУРНОМ 

САЛОМ. 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци  ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ  , 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 (изградња објекта 

основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом.), ЈН број  404-108/19-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 основне школе „Свети Сава“ са 

фискултурном салом ] 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања авансног 

предрачуна и оверених 

привремених ситуација и 

окончане ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

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

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује 

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

потпишу сви понуђачи из групе понуђача  

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

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

 
 

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

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

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

поступку јавне набавке. на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном 

салом    набавке, бр [404-108/19-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 Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом бр. 404-108/19-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 

  НА  ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ СА ФИСКУЛТУРНОМ 

САЛОМ  

 

 

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 20.12.2019.  године, објавио Позив 

за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку 

извођења грађевинских радова на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са 

фискултурном салом ,ЈН. Бр.  404-108/19-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 изградња објекта Основне школе „Свети Сава“ са 

фискултурном салом. 

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

од ___________2020. године. 

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

елемената на основу којих је одређена. 

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

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

радова. 

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

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

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

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

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

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

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

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

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

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

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

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема 

авансног предрачуна, уз достављање следеће документације: 

- предрачуна у износу аванса; 

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

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

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

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

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

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

уговорене вредности.  

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

Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

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

радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

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

без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која 

се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико 

дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су 
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потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора 

су: 

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

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

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 

у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије 

одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6. 

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

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

изводи радове. 

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

рокова, сматрају се нарочито: 

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

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

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациjом; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. вишкови радова, у складу са чланом 15. овог уговора; 

6. итни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора. 

 

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

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

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

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

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

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

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

истека коначног рока за завршетак радова. 

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

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

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

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

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

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

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

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
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вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 

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

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

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

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

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

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

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

радова, као и:  

(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног 

Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 

кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних 

радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност 

Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација 

истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује 

доказима.   

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

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

достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље 

поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 

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

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

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

(3) да на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког особља за све 

врсте радова који се на објекту изводе. Техничко особље мора имати одговарајуће 

решење о именовању за предметни објекат. Уколико у току извођења радова дође до 

потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и 

квалитет изведних радова, Извођач радова о томе обавештава Наручиоца и даје свој 

предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих 

од захтеваних, што понуђач документује одговарајућим доказима (фотокопије личних 

лиценци);  

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

динамични план извођења радова;  

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

важећим прописима;  

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

(7) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да 

је спреман за њихову примопредају; 

(8) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, 

односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким 

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

опреме; 

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

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

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

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

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

(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) вишкове радова, у складу са чланом 15. овог уговора 

(6) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  

 

Члан 21. 

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, 

поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су 

настали због извођења тих радова.  

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених 

радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 

цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова. 

Сходна примена других прописа 

Члан 22. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 

односи. 

Саставни део уговора 

Члан 23. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- техничка документација 

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 

- образац о произвођачима материјала и опреме 

- динамика извођења радова 

Решавање спорова 

Члан 24. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у  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  РАШЧИШЋАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈЕ 
     

  

1.0 Извести радове у свему према важећим 
прописима, приложеној графичкој 
документацији, техничком образложењу и 
условима, овом предмеру и предрачуну, са 
уграђеним потребном опремом и стручном 
радном снагом. Позицијама датим у следећем 
тексту обухваћени су демонтажни радови, 
ускладиштења  и одношења шута на депонију.  
Радови се морају извести стручно и квалитетно 
а у свему према важећим прописима, српским 
стандардима, одобреним цртежима, техничком 
опису и грађевинским нормама. Инвеститор је 
дужан да преда Извођачу објекте за рушење који 
су искључени са комуналних мрежа, што се пре 
почетка радова записнички потврђује. Надземни и 
подземни водови у непосредној зони извођења 
радова морају бити видно обележени, безбедно 
заштићени или измештени. Инвеститор, по 
потреби, а на захтев Извођача мора обезбедити 
присуство одговорног лица из комуналног 
предузећа које ће упутити Извођаче на могуће 
присуство инсталација  Инвеститор  је  дужан  да  
пре  почетка  радова  Извођачу  обезбеди  
градилишне  прикључке  на електричну и 
водоводну мрежу.                                                          
Постојеће високо дрвеће сме се уклонити једино 
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уз одобрење и надзор надлежне службе. 
Материјал, или елементи од рушења, који се могу 
рециклирати, а нису предмет даљег коришћења 
или лицитације, Извођач има права продавати 
трећим лицима, али то се не може вршити на 
градилишту, већ са локације које Извођач користи 
или формира за ту намену.Уређење земљишта 
потребно после рашчишћавања локације, пре 
почетка радова за изградњу нових објеката, 
предвиђено је у складу са потребама смањења 
трошкова изградње нових зграда.Мeре заштите 
животне средине:                                                                      
Припрема рушења и уклањање делова и 
материјала сваког срушеног објекта изводи се уз 
сталан надзор одговорног стручног лица. Радове 
на реализацији пројекта изводити до 17h. Обавеза 
Извођача   радова   је   да   преко   Инвеститора   
обавештава   локално   становништво   о   свим 
активностима  које  ће  довести  до  повећања  
нивоа  буке,  стварања  импулса  буке,  као  и 
активностима које ће довести до манипулисања 
азбестом и стакленом вуном.При машинском 
утовару обавезно постављање заштитног платна 
према постојећим објектима и орошавање отпада 
у циљу спречавања развејавања ситних честица и 
подизања прашине. Отпад који настаје рушењем 
мора се разврставати и привремено одлагати у 
складу са Законом о управљању отпадом.    
Отпадни  азбест  и  отпадну  стаклену  вуну 
привремено  складиштити  у  херметички  
затвореним поосудама односно у затвореним 
амбалажама како би се спречило расејавање 
ситних фракција ветром, све у складу са важећим 
подзаконским актима.  Пре почетка рушења 
локацију оградити заштитном оградом 
(непровидном металном оградом) и видно  
обележити  простор  (табле  и  обавештења)  на  
коме  се  спроводи  уклањање.  Заштита локације 
мора трајати до завршетка радова на рушењу.                         
Планирати фазно и претежно ручно рушење 
зидова. Грађевински отпад (шут) који настаје 
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одмах уклонити са локације у складу са условима 
надлежног јавног предузећа на локацију која је 
дефинисана локалним нормативом (локација за 
одлагање грађевинског отпада).                                                                                                 
Транспортне руте морају бити дефиниасане пре 
почетка радова на рушењу објеката и истих се 
оператер за транспорт насталог отпада мора 
придржавати. Транспортне руте морају бити тако 
дефинисане да се избегну сви осетљиви објекти и 
садржаји (објекти образовања, дечије заштите, 
здравственте установе). На предметној локацији 
није дозвољено (забрањено је) било какво паљење 
пластичних маса, папира и других горивих 
материјала и спаљивање било каквог отпада и 
отпадних материја. Свако возило пре изласка са 
градилишта мора испуњавати услове за излазак на 
јавну саобраћајницу, односно да би се спречило 
разношење грађевинског шута, земље и осталог 
отпадног материјала, возило мора бити 
очишћено, а точкови опрани од вишка отпадног 
материјала. Обавезан је чувар градилишта. Лица 
која раде на рушењу морају да буду обучена и да 
имају адекватну опрему.  По извршеном 
уклањању објекта Извођач је дужан да терен 
уреди у складу са захтевима и условима 
надлежних институција и Предузећа, сва настала 
оштећења на јавним површинама или комуналној 
инфраструктури мора санирати и довести у 
првобитнпо стање.  

1.1 Вађење ивичњака 18/24 машинским путем са    

машинским утоваром, одвозом и истоваром на 

депонију удаљену до 7 кm.    Обрачун по m. 

m 10.00   
  

1.2 Вађење ригола машинским путем са машинским 
утоваром, одвозом и истоваром на депонију 
удаљену до 7 кm .Обрачун по m. 

m 5.00   
  

1.3 Пажљиво рушење постојећег тротоара и одлагање 

на место које одреди инвеститор. Након рушења 

извршити равнање подлоге.  Обрачун по  m
2
 

m
2
 150.00   

  

1.4 Пажљиво рушење постојећег асфалта (игралишта m
3
 4750.00     
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и паркинга) утовар и одвоз на депонију удаљеноси 

до 10км. Након рушења извршити равнање 

подлоге. Обрачун по  m
3
. 

1.5 Демонтажа  корпи,  сортирање  и  одвоз  на 
место које одреди Наручилац.  Обрачун по комаду. kom. 10.00     

1.6 Демонтажа клупа за седење, металних и бтонских, 
сортирање и одвоз на место које одреди 
Наручилац удаљености до 10 кm. 

Обрачун по комаду. 

kom. 17.00   

  

1.7 Демонтажа челичних стубића на тротоару уз 
паркинг, утовар и одвоз на место које одреди 
Наручилац. Обрачун паушално 

paušalno    
  

1.8  

Демонтажа ограде висине 120cm, која се састоји 
од вертикалних носача, који су анкеровани у 
бетонски парапет. У цену урачунати демонтажу, 
утовар и одвоз на место кое одреди Наручилац, 
удаљености до 10   кm.   Бетонски   парапет   
(дим   оквирно 20/40cm) разбити, шут утоварити и 
одвети на депонију до 10 km удаљености.Обрачун 
по m 

m 305.00   

  

1.9 Демонтажа високе ограде око игралишта, уз 
употребу   радне   скеле   или   сл.   У   цену 
урачунати   одвоз   на   место   које   одреди  
Наручилац удаљености до 10 кm. Обрачун по m

2
 

m
2
 600.00 

 

 

  

2.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:   

2.1 Набавка потребног материјала и монтажа-

демонтажа, градилишне ограде од жичаног 

плетива од поцинковане жице дебљине 2mm, 

ромбодино плетено са окнима 5цм.Висина ограде 

је 1,80m, плетиво има три вођице за шпановање са 

механизмима за шпановање. Вођице се постављају 

при врху, по средини и на дну поља, кроз алке 

наварене на челичне стубове. Дебљина  жице за 

шпановање је 3mm, такође поцинкована.Жичано 

мрежасто плетиво се поставља на челичне  

поцинковане кружне стубове пречника 5/4цола, а 

дужине 2,70m. Стубови се побадају у терен 

m
2
 780.00   
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притиском кашике од комбинирке, или наменским 

набијачима за овакве стубове.Дубина побијања је 

око 70cm. На врховима стубова се поставља ПВЦ 

чеп ради спречавања уласка воде. Осно растојање 

стубова је 2,0m, а сваки пети стуб се двострано 

косничи заваривањем у суседни. На преломима 

ограде је обавезно косничење.Треба предвидети 

најмање две капије док трају радови и то димензија 

за улаз радника ширине 1,2 m и улаз возила 

ширина 3,5м. Обрачун по  m
2
 ограде 

2.2 Ручна сеча стабала, вађење пања и корена, 

пречника од 10 до 50cm уз претходно прибављену 

сагласност комуналних служби од стране 

инвеститора. Стабло одсећи, исећи гране, откопати 

земљу око стабла и извадити пањ и корен. Стабло, 

гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести 

на градску депонију.Обрачун по ком. 

kom. 18.00   

  

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ -УКУПНО:   

II РУШЕЊУ ОБЈЕКТА БРОЈ 1  
1.0 Извести  радове  у  свему  према  важећим   

прописима,   приложеној   графичкој   
документацији, техничком образложењу и 
условима, овом предмеру и предрачуну, са 
уграђеним потребном опремом  и  стручном  
радном  снагом.  Позицијама  датим  у  следећем  
тексту  обухваћени  су демонтажни радови, 
ускладиштења  и одношења шута на депонију. 
Радови се морају извести стручно и квалитетно  
а у свему према важећим прописима,  српским 
стандардима, одобреним цртежима, техничком 
опису и грађевинским нормама. 

Инвеститор је дужан да Извођачу преда објекте 

испражњене, без покретне имовине, што се пре 

почетка радова записнички потврђује.Инвеститор  

је дужан  да преда  Извођачу  објекте  за рушење  
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који су искључени  са комуналних мрежа,  што  

се  пре  почетка  радова  записнички  потврђује.  

Надземни  и  подземни  водови  у непосредној 

зони извођења радова морају бити видно 

обележени, безбедно заштићени или измештени. 

Инвеститор, по потреби, а на захтев Извођача 

мора обезбедити присуство одговорног лица из 

комуналног предузећа које ће упутити Извођаче 

на могуће присуство инсталација. Инвеститор је 

дужан да пре почетка радова Извођачу обезбеди 

градилишне прикључке на електричну и 

водоводну мрежу. 

Постојеће високо дрвеће сме се уклонити једино 

уз одобрење и надзор надлежне службе. 
Материјал, или елементи од рушења, који се могу 
рециклирати, а нису предмет даљег коришћења 
или лицитације,  Извођач  има права продавати  
трећим  лицима,  али то се не може вршити  на 
градилишту, већ са локације које Извођач користи 
или формира за ту намену. 
Уређење  земљишта  потребно  после рушења 
постојећих  зграда (насипање  може бити 
предмет договора  између  Инвеститора  и  
Извођача,  пре  почетка  радова  а  све  у складу  
са  потребама смањења трошкова изградње нових 
зграда.Мере заштите животне средине : 
Припрема рушења и уклањање делова и 
материјала сваког срушеног објекта изводи се уз 
сталан надзор одговорног стручног лица. Радове 
на реализацији пројекта изводити до 17h. Обавеза 
Извођача   радова   је   да   преко   Инвеститора   
обавештава   локално   становништво   о   свим 
активностима   које   ће   довести   до   повећања   
нивоа   буке,   стварања   импулса   буке,   као   и 
активностима које ће довести до манипулисања 
азбестом и стакленом вуном. 
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При машинском утовару обавезно постављање 
заштитног платна према постојећим објектима и 
орошавање отпада у циљу спречавања 
развејавања ситних честица и подизања прашине. 
Отпад који настаје рушењем мора се разврставати 
и привремено одлагати у складу са Законом о 
управљању отпадом. 
Отпадни азбест и отпадну стаклену вуну 
привремено складиштити у херметички 
затвореним поосудама односно у затвореним 
амбалажама како би се спречило расејавање 
ситних фракција ветром, све у складу са важећим 
подзаконским актима. 
Пре почетка рушења локацију оградити 
заштитном оградом (непровидном металном 
оградом) и видно  обележити  простор  (табле  и  
обавештења)  на  коме  се  спроводи  уклањање.  
Заштита локације мора трајати до завршетка 
радова на рушењу.Планирати фазно и претежно 
ручно рушење зидова. Грађевински отпад (шут) 
који настаје одмах уклонити са локације у складу 
са условима надлежног јавног предузећа на 
локацију која је дефинисана локалним 
нормативом (локација за одлагање грађевинског 
отпада).Транспортне руте морају бити 
дефиниасане пре почетка радова на рушењу 
објеката и истих се оператер за транспорт 
насталог отпада мора придржавати.  Транспортне  
руте морају бити тако дефинисане да се избегну 
сви осетљиви објекти и садржаји (објекти 
образовања, дечије заштите, здравственте 
установе). На предметној  локацији  није 
дозвољено  (забрањено  је) било какво паљење  
пластичних  маса, папира и других горивих 
материјала и спаљивање било каквог отпада и 
отпадних материја. Свако возило пре изласка са 
градилишта мора испуњавати услове за излазак на 
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јавну саобраћајницу,  односно  да  би  се  
спречило  разношење  грађевинског  шута,  земље  
и  осталог отпадног   материјала,   возило   мора  
бити  очишћено,   а  точкови   опрани  од  вишка  
отпадног материјала.Обавезан  је чувар 
градилишта.  Лица која раде на рушењу морају 
да буду обучена  и да имају адекватну опрему. 
По  извршеном  уклањању  објекта  Извођач  је  
дужан  да  терен  уреди  у складу  са  захтевима  и 
условима надлежних институција и Предузећа, 
сва настала оштећења на јавним површинама или 
комуналној инфраструктури мора санирати и 
довести у првобитнпо стање.  

1.1 
Рушење армирано бетонских темељних трака 

приближних димензија 30/160cm.  Обрачун по  m
3
. 

m
3
 152.65   

  

1.2 Рушење  армирано  бетонског  сокленог зида. 

Обрачун по m
3
.                      

m
3
 76.52   

  

1.3 Рушење слојева пода: аб подна плоча, терацо,     

хидроизолација, цементна кошуљица и заврша 

обрада. Обрачун по m2 

m2 1100.00   

  

1.4 

 

Нивелисање  коте испод објекта до апсолутне 

висинске коте 195,00m. Постојећи вишак земље и 

шљунка искористити за затрпавање ровова од 

ископа темељних трака и постојећих 

шахти.Обрачун по  m2    

m2 2000.00   

  

1.5 Рушење  армирано  бетонских  спољних 

степеница са завршном облогом. Обрачун по m3.                                             
m3 7.00   

  

1.6 

 

Рушење  завршне  капе  на  забатним  и 

ветробранским зидовима са окапницом. Обрачун 

по m3 

m3 2.50   

  

1.7 Разбијање  аб  носача  над  вратима  код камених 

зидова.Обрачун по m3.                                             
m3 2.40   

  

1.8 Рушење   монтажних   зидних   спољних панела. 

Обрачун по m2  
m2 34.50   
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1.9 Рушење монтажних зидних унутрашњих 

панела.Обрачун по m2.                                                    
m2 34.50   

  

1.10 Рушење   носећих   зиданих   зидова   од опеке 

d=38cm. Обрачун по m3.                            
m3 117.00   

  

1.11 Рушење димњака од опеке. Обрачун по m3 m3 8.50     

1.12 Рушење преградних  зидова од опеке д=7cm. 

Обрачун по m3 
m3 24.00   

  

1.13 Рушење преградних  зидова од опеке д=12cm . 

Обрачун по m3 
m3 10.00   

  

1.14 Рушење парапетних зидова на улазном 

степеништу са каменом облогом. Обрачун по m3 
m3 2.00   

  

1.15 Демонтажа    кровног    покривача    од валовитих 

салонит плоча, са потконсктукцијом од подужних 

штафни. Обрачун по m3 

m2 1765.00   

  

1.16 Демонтажа   кровног   покривача   од  ТР лима са 

подслојевима: кровна оплата d=24mm, 

хидроизолација, подужне штафне. У цену 

урачуната демонтажа снегобрана, ccа 45m. 

Вандиксне, ветарлајсне 

m2 345.00   

  

  РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА 1-УКУПНО:   

 

III РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА 2  
1.0 Извести радове у свему према важећим 

прописима, приложеној графичкој 
документацији, техничком  образложењу  и  
условима,  овом  предмеру и предрачуну,  са  
уграђеним  потребном опремом и стручном 
радном снагом. Позицијама датим у следећем 
тексту обухваћени су демонтажни радови, 
ускладиштења  и одношења шута на депонију. 

Радови се морају извести стручно и квалитетно а 

у свему према важећим прописима, српским 
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стандардима, одобреним цртежима, техничком 

опису и грађевинским нормама. Инвеститор је 

дужан да Извођачу преда објекте испражњене, 

без покретне имовине, што се пре почетка радова 

записнички потврђује.Инвеститор је дужан да 

преда Извођачу објекте за рушење који су 

искључени са комуналних мрежа, што се пре 

почетка радова записнички потврђује. Надземни 

и подземни водови у непосредној зони извођења 

радова морају бити видно обележени, безбедно 

заштићени или измештени.   Инвеститор,  по  

потреби,  а  на  захтев  Извођача  мора  

обезбедити  присуство одговорног лица из 

комуналног предузећа које ће упутити Извођаче 

на могуће присуство инсталација. 

Инвеститор је дужан да пре почетка радова 

Извођачу обезбеди градилишне прикључке на 

електричну и водоводну мрежу. 

Постојеће високо дрвеће сме се уклонити једино 

уз одобрење и надзор надлежне службе. 

Материјал,  или  елементи  од  рушења,  који  

се  могу  рециклирати,  а  нису  предмет  даљег 

коришћења или лицитације, Извођач има права 

продавати трећим лицима, али то се не може 
вршити на градилишту, већ са локације које 

Извођач користи или формира за ту 

намену.Уређење земљишта потребно после 

рушења постојећих зграда (насипање може бити 

предмет договора између Инвеститора и 

Извођача, пре почетка радова а све у складу са 

потребама смањења трошкова изградње нових 

зграда.Мере заштите на раду.Припрема рушења и 

уклањање делова и материјала сваког срушеног 

објекта изводи се уз сталан надзор одговорног 

стручног лица. Радове на реализацији пројекта 

изводити до 17h. Обавеза Извођача   радова   је   
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да   преко   Инвеститора   обавештава   локално   

становништво   о   свим активностима  које  ће  

довести  до  повећања  нивоа  буке,  стварања  

импулса  буке,  као  и активностима које ће 

довести до манипулисања азбестом и стакленом 

вуном.При машинском утовару обавезно 

постављање заштитног платна према постојећим 

објектима и орошавање отпада у циљу 

спречавања развејавања ситних честица и 

подизања прашине. Отпад који настаје рушењем 

мора се разврставати и привремено одлагати у 

складу са Законом о управљању отпадом.Отпадни 

азбест  и отпадну стаклену вуну привремено  

складиштити  у херметички  затвореним 

поосудама односно у затвореним амбалажама 

како би се спречило расејавање ситних фракција 

ветром, све у складу са важећим подзаконским 

актима.Пре почетка рушења локацију оградити 

заштитном оградом (непровидном металном 

оградом) и видно  обележити  простор  (табле  и  

обавештења)  на  коме  се  спроводи  уклањање.  

Заштита локације мора трајати до завршетка 

радова на рушењу.Планирати фазно и претежно 

ручно рушење зидова. Грађевински отпад (шут) 

који настаје одмах уклонити са локације у складу 

са условима надлежног јавног предузећа на 

локацију која је дефинисана локалним 

нормативом (локација за одлагање грађевинског 

отпада). 

1.1 Демонтажа     хоризонталних     олука, олучних 

вертикала, опшивки прозора, димњака и других 

елемената од лима. Све радове извести на безбедан 

начин. Лимарију   скинути,   изнети   из   

објекта.Утоварити на камион  и одвести на 

депонију ,коју одреди инвеститор а удаљену до 15 

км.  Обрачун по m. 

m 500.00   
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1.2 Демонтажа   дрвених   врата   (просечна дим. 

80Х205cm). Врата скинути, изнети из   објекта,   

утоварити   на   камион   и одвести на депонију, 

коју одреди инвеститор, а удаљену до 15кm. 

Обрачун по комаду. 

kom 34.00   

  

1.3 Демонтажа  свих  прозора  (просечна 

дим.140х160cm).  Прозоре  скинути, изнети из 

објекта, утоварити на камион и одвести на место 

које одреди Инвеститор, а удаљену до 15кm. 

Обрачун по комаду. 

kom 45.00   

  

1.4 Демонтажа постојећег пода – са   са изношењем из 

објекта, утоваром на камион,  одвозом  на  

депонију,  коју одреди инвеститор, а удаљену до 

15кm. Обрачун по  m
2
. 

m
2
 2360.00   

  

1.5 Демонтажа    постојећих    ограда степеништа и 

рукохвата на рампи од челичних профила. Ограду 

пажљиво исећи и демонтирати, изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди Инвеститор,  а не даље од 15кm. Обрачун 

по  m
2
. 

m
2
 10.00   

  

1.6 Скидање  кровног  покривача  од  црепа. 

Почети  од скидања  слемена и грбина. Скинути 

цреп на безбедан начин. Шут прикупити, изнети из 

објекта, утоварити на  камион  и  одвести на  

депонију,  коју одреди Инвеститор, а удаљену до 

15кm . Обрачун по  m
2
. 

m
2
 350.00   

  

1.7 Скидање  кровног  покривача  од  лима. 

Скинути  покривач  на  безбедан  начин. Шут 
прикупити, изнети из објекта, утоварити   на   
камион   и   одвести   на депонију, коју одреди 
Инвеститор, а удаљену до 15кm. Обрачун по  m

2
.  

m
2
 45.00   

  

1.8 Скидање    кровног    покривача    од салонита. 

Почети од скидања слемена и грбина. Скинути 

покривач на безбедан начин. Салонит стављати у 

херметички затворене посуде и изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на депонију, коју 

m
2
 450.00   
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одреди Инвеститор, а удаљену до 15кm. Обрачун 

по  m
2
. 

1.9 Скидање изолација (хидроизолације и 

термоизолације) са крова, на безбедан начин. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на  камион  и  

одвести на  депонију,  коју одреди Инвеститор, а 

удаљену до 15km. Обрачун по  m
2
. 

m
2
 500.00   

  

1.10 Скидање  кровних  летви  и  демонтажа дрвене 
кровне грађе. Све наведено скинути, шут 
покупити, изнети, утоварити у камион и одвести 
на депонију, коју одреди Инвеститор, а удаљену до 

15km. Обрачун по m2  хоризонталне пројекције 
крова.        

m
2
 2500.00   

  

1.11 Рушење димњака зиданих пуном опеком у 

продужном   малтеру.   Димњаци   су 

вишеканални. Димњаке пажљиво порушити 

почевши од димњачке капе на доле. Шут 

прикупити, изнети из зграде, утоварити у камион и 

одвести на депонију, коју одреди Инвеститор, а 

удаљену   до   15кm.   У   цену   улази   и помоћна 

скела. Обрачун по ком.                                                

kom 6.00   

  

1.12 Рушење фасадних    зидова    зиданих опеком у 
продужном малтеру, обострано малтерисаних,   
укупне   ширине  d=38-42cm. Рушење зидова 
извести пажљиво, заједно са  арм. бет. 
надвратницима    и свим облогама на зиду. Шут 
прикупити,  изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију, коју одреди инвеститор, а 
удаљену   до   15кm.   У   цену   улази   и помоћна  
скела.  Отвори  се  одбијају,  а  серклажи су у 
оквиру друге ставке овог предмера.  Обрачун по  
m

3
.  

m
3
 120.00   

  

1.13 Рушење  унутрашњих,  носећих  зидова, зиданих 
опеком у продужном малтеру, обострано    
малтерисаних,    укупне ширине  d=42cm.  Рушење  
зидова извести пажљиво, заједно са арм.бет. 

m
3
 44.00   
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надвратницима   и   свим   облогама   на зиду. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на депонију коју одреди Инвеститор, а 
удаљену до 15кm. У цену улази и помоћна 
скела. Отвори се одбијају, а арм.бет.серклажи су 
обухваћени другом ставком овог предмера. 
Обрачун по  m

3
.   

1.14 Рушење  унутрашњих,  носећих  зидова, зиданих 
опеком у продужном малтеру, обострано    
малтерисаних,    укупне ширине d=20-30cm. 
Рушење зидова извести пажљиво, заједно са 
арм.бет. надвратницима и свим облогама на  зиду. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на  камион  
и  одвести  на  депонију  коју одреди  
Инвеститор, а удаљену до 15km. У цену улази и 
помоцна скела. Отвори се одбијају, а арм. бет. 
серклажи су обухваћени     другом     ставком     
овог предмера. Обрачун по  m

3
.    

m
3
 12.00   

  

1.15 Рушење   калканских   зидова   зиданих опеком у 

продужном малтеру, једнострано малтерисаних, 

укупне ширине  d=40 cm.  Рушење  зидова извести 

заједно са арм.бет. серклажима и  свим    облогама    

на    зиду.    Шут прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести   на   депонију   коју   одреди 

инвеститор, а удаљену до 15кm. У цену улази и 

помоћна скела. Отвори се одбијају.  Обрачун по  m
3
.    

m
3
 5.00   

  

1.16 Рушење  преградних  зидова  од  опеке, 
обострано  малтерисаних,  или обложених, 
укупне дебљине d=10-15cm. Рушење зидова 
извести заједно са арм.бет. Серклажима, 
надвратницима и свим облогама на зиду. 
Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити 
на камион и одвести на депонију, коју одреди 
инвеститор, а удаљености до 15кm. 

У цену улази и помоћна скела. Отвори се 
одбијају. 

m
3
 44.00   
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1.17 Демонтажа        монтажних        преграда (дрвене, 

гипсане, металне...). Преграде пажљиво 

демонтирати и заједно са насталим шутом 

прикупити, изнети из објекта, утоварити на 

камион и одвести на депонију коју одреди 

Инвеститор,  а удаљености до 15km. Обрачун по 

m2  преграде. 

m
2
 39.00   

  

1.18 Скидање  блатног  малтера  и  дашчане 
оплате каратавана. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
депонију, коју одреди Инвеститор, а удаљену 

до 15km. Обрачун по m2  

m
2
 35.00   

  

1.19 Рушење   дрвене  међуспратне конструкције, 

заједно са свим облогама, са   горње   и   доње   

стране.   Рушење извести  пажљиво.  Шут  

прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на депонију коју одреди Инвеститор,  а 

удаљености до 15кm. Обрачун по  m
2
.    

m
2
 28.00   

  

1.20 Рушење     међуспратне     таванице   - армирано 

бетонска ситноребраста таваница типа 

“авраменко”, заједно са плочом, ребрима, 

серклажима и подвлакама.Заједно   са   лепљеним 

подом  преко  (  керамика  или  виназ).У цену  

улази  и  рушење  плафона вероватно малтер преко 

подлоге од трске. У цену улази помоћна скела, 

сечење арматуре, а све треба извести пажљиво, 

према упутству и цртежима у техничкој 

документацији. Шут прикупити, изнети из објекта, 

утоварити на камион и одвести на депонију, коју 

одреди Инвеститор, а удаљености до 15кm. 

m
2 

 600.00   

  

  РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА 2 - УКУПНО:   

IV УКЛАЊАЊE ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
1.0 Извести  радове  у  свему  према  важећим   

прописима,приложеној графичкој   
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документацији, техничком  образложењу  и  

условима,  овом  предмеру  и  предрачуну,  са  

уграђеним  потребном опремом  и  стручном  

радном  снагом.  Позицијама   датим  у  следећем  

тексту  обухваћени   су демонтажни радови, 

ускладиштења  и одношења шута на депонију. 

Радови се морају извести стручно и квалитетно  

а у свему према важећим  прописима,  српским 

стандардима, одобреним цртежима, техничком 

опису и грађевинским нормама. Инвеститор је 

дужан да Извођачу преда објекте испражњене, без 

покретне имовине, што се пре почетка радова 

записнички потврђује.Инвеститор  је дужан  да 

преда  Извођачу  објекте  за рушење  који су 

искључени  са комуналних мрежа,  што  се  пре  

почетка  радова  записнички  потврђује.  

Надземни  и  подземни  водови  у непосредној 

зони извођења радова морају бити видно 

обележени, безбедно заштићени или измештени.   

Инвеститор,   по   потреби,   а   на   захтев   

Извођача   мора   обезбедити   присуство 

одговорног   лица  из  комуналног   предузећа   

које  ће  упутити  Извођаче  на  могуће  

присуство инсталација. Инвеститор је дужан да 

пре почетка радова Извођачу обезбеди 

градилишне прикључке на електричну и 

водоводну мрежу.Постојеће високо дрвеће сме се 

уклонити једино уз одобрење и надзор надлежне 

службе. Материјал,   или  елементи   од  рушења,   

који  се  могу  рециклирати,   а  нису  предмет   

даљег коришћења  или лицитације,  Извођач  има 

права продавати  трећим лицима,  али то се не 

може вршити на градилишту, већ са локације које 

Извођач користи или формира за ту намену. 

Уређење  земљишта  потребно  после рушења  

постојећих  зграда (насипање  може бити 
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предмет договора  између  Инвеститора  и 

Извођача,  пре  почетка  радова  а све  у складу  

са  потребама смањења трошкова изградње 

нових зграда. 

Мере заштите животне средине : 

Припрема рушења и уклањање делова и 

материјала сваког срушеног објекта изводи се уз 

сталан надзор  одговорног  стручног  лица.  

Радове  на  реализацији  пројекта  изводити  до 

17h.  Обавеза Извођача   радова   је   да   преко   

Инвеститора   обавештава   локално   

становништво   о   свим активностима   које   ће  

довести   до  повећања   нивоа   буке,   стварања   

импулса   буке,   као   и активностима које ће 

довести до манипулисања азбестом и стакленом 

вуном.При машинском утовару обавезно 

постављање  заштитног платна према 

постојећим објектима и орошавање отпада у 

циљу спречавања развејавања ситних честица и 

подизања прашине. 

Отпад који настаје рушењем мора се 

разврставати и привремено одлагати у складу са 

Законом о управљању отпадом. 

Отпадни азбест и отпадну стаклену вуну 

привремено складиштити у херметички 

затвореним поосудама односно у затвореним 

амбалажама како би се спречило расејавање 

ситних фракција ветром, све у складу са 

важећим подзаконским актима. 

Транспортне  руте морају бити дефиниасане  пре 

почетка радова на рушењу објеката и истих се 

оператер  за транспорт  насталог отпада мора 

придржавати.  Транспортне  руте морају бити 

тако дефинисане да се избегну сви осетљиви 

објекти и садржаји (објекти образовања, дечије 
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заштите, здравственте установе).На предметној  

локацији  није дозвољено  (забрањено  је) било 

какво паљење  пластичних  маса, папира и 

других горивих материјала и спаљивање било 

каквог отпада и отпадних материја.Свако   

возило   пре  изласка   са  градилишта   мора   

испуњавати   услове   за  излазак   на  јавну 

саобраћајницу,  односно  да  би  се  спречило  

разношење  грађевинског  шута,  земље  и  

осталог отпадног   материјала,   возило   мора  

бити  очишћено,   а  точкови   опрани   од  вишка  

отпадног материјала.Обавезан  је чувар 

градилишта.  Лица која раде на рушењу морају 

да буду обучена  и да имају адекватну опрему 

1.1 Пражњење постојећих нужничких јама и 

ревизионих окана која су запуњена. Ангажовати 

специјализовано возило “Сенгрупача” за 

пражњење. Потребна запремина за пражњење је 

ccа 50m
3
. Oбрачун паушано. 

Paušalno    

  

1.2 Рушење постојећих шахти од армирано 

бетонских елемената, дубине до 1.5m са одвозом 

материјала на депонију.  

Шахту срушити  пажљиво  и  након  вађења 

бетонских  елемената  затрпати  ископ земљом  и 

набити  у слојевима.  Преостали шут покупити и 

одвести на депонију до 5 кmудаљености. 

Обрачун по kom.                                                       

kom 12.00   

  

1.3 Ископ  земље  за  каналске  ровове  дубине око 

1,20m за демонтажу цеви са одбацивањем  

ископаног материјала  на 1,0 m од ивице  с 

једне  стране  рова.  Ископ  је 95% машински, а 

5% ручни. Након демонтаже цеви, ров затрпати 

замљом и набити у слојевима.  Обрачун по m
3
 .                                                         

m
3
 97.00   

  

1.4 Демонтажа канализационих цеви (ПВЦ и 

гусених)  за спољни  развод.  Почетак  цеви 
m 170.00   
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штоповати. Пре  демонтаже  цеви испразнити 

ради лаше демонтаже. Цеви утоварити  и  

одвести  на  деонију удаљености до 5кm.  

Обрачун по m.                                                             

1.5 Демонтажа   водоводних   цеви  (ПЕ  и 

поцинкованих)  за спољни  развод.  

 Почетак цеви штоповати. Пре демонтаже цеви 

испразнити ради лаше демонтаже. Цеви 

утоварити  и  одвести  на  деонију удаљености 

до 5кm. Обрачун по m.                                                             

m 100.00   

  

1.6 Демонтажа дворишне бетонске чесме.  

Пре демонтаже чесме раскачити цеви са 

доводних. 

 У цену урачунати утовар и одвоз на депонију 

удаљености до 5 кm.  Обрачун по коm.                                                       

kom 1.00   

  

1.7 Демонтажа     шахт    поклопаца.      

Шахт поклопце   одвојити   на   градилишну 

депонију, сортирати и лагеровати на место које 

одреди Инвеститор. Обрачун по коm.                                                       

kom 12.00   

  

1.8 Демонтажа вц шоља. Шоље сортирати и 

лагеровати  на место  које одреди наручилац.  

Обрачун по ком.                                                       

kom 12.00   
  

1.9 Демонтажа     умиваоника.    Умиваонике 

сортирати   и   лагеровати   на   место   које 

одреди наручилац.Обрачун по коm. 

kom 14.00   
  

1.10 Демонтажа     санитарне     галантерије     и 

опреме (огледала, етажера, држача папира,....).   

Сортирати   и   лагеровати   на место које одреди 

наручилац. Обрачун паушално.                                       

Paušalno    

  

 УКЛАЊАЊE ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА -  УКУПНО:   

V УКЛАЊАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ И ПП ОПРЕМЕ  

1.1 Демонтажа прикључака школе која је прикључена 

самоносивим кабловским снопом који се састоји 
Paušalno 2.00   
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од скидања веза са кровног носача савијањем 

кабла до НН стуба,скидање веза на стубу и 

лагеровање у магацин. 

1.2 Демонтажа разводне табле МПО и лагеровање у 

магацин. 
kom 1.00   

  

1.3 Демонтажа осталих разводних табли и лагеровање 

у магацин. 
kom 4.00   

  

1.4 Демонтажа комплет флуо светиљки који се састоји 

од скидања са плафона демонтаже флуо цеви и 

стартера ,сортирање по снази и типу светиљки и 

лагеровање у магацин према доњој спецификацији  

    

  

Флуосветиљка 4 x 18W kom 116.00     

Флуосветиљка 1 x 18W kom 9.00     

Флуосветиљка 2 x 18W kom 37.00     

Флуосветиљка 2 x 36W kom 6.00     

1.5 Демонтажа комплет светиљки са ужареним 

влакном која се састоје од скидања са плафона и 

одвијања сијалица и лагеровање на градилишну 

депонију а према доњој спецификацији 

    

  

Светиљка слична типу PА 15 kom 11.00     

Обична светиљка слична типу висилица kom 21.00     

1.6 Демонтажа светиљки паничне расвете која се 

састоји од скидања ца плафона и зидова са 

лагеровањем у магацин 

kom 30.00   
  

1.7 Демонтажа противпровалне опреме са 

демонтажом са плафона и зида са сортирањем по 

типу и лагеровањем у магацин, апрема доњој 

спецификацији 

    

  

алармни уређај kom 1.00     

шифарник kom 1.00     

сензор покрета kom 2.00     

1.8 Демонтажа противпожарне опреме са демонтажом 

са зида са сортирањем по типу и лагеровањем у 

магацин а према доњо спецификацији 
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хидрантски ормарић са доводном поцинкованом 

цеви дужине L=1.50m , цревима и млазницама  
kom 3.00   

  

противпожарни апарат CO2 kom 1.00     

противпожарни апарат   S6 kom 5.00     

1.9 Демонтажа громобранске опреме са демонтажом 

са крова и фасаде сортирањем по типу и 

лагеровањем у магацин а према доњој 

спецификацији 

    

  

трака FeZn   20x3 сечењем носача фиберком kom 300.00     

мерних спојева са фасаде kom 15.00     

механичка заштита kom 15.00     

1.10 Демонтажа стубова спољне расвете висине 8 m са 

једном лиром и лагеровање у магацин 
kom 5.00   

  

1.11 Демонтажа стубова спољне расвете висине 8 m са 

две лире и лагеровање у магацин 
kom 1.00   

  

1.12 Демонтажа живиних светиљки са стубова расвете 

са лагеровањем у магацин 
kom 7.00   

  

1.13 Демонтажа унутрешњих  и спољашњих камера. У 

цену урачуната и евентуалона демонтажа каблова 

за напајање камера 

kom 16.00   
  

1.14 Демонтажа осталог ситног материјала са 

лагеровањем у магацин 
Paušalno    

  

1.15 Одвоз шута и опреме ,који није за даљу употребу , 

на удалјеност до 5 km. 
Pušalno    

  

 УКЛАЊАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ И ПП ОПРЕМЕ - УКУПНО:   

VI ДЕМОТАЖА И УКЛАЊАЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ 

1.0 УКЛАЊАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ       

1.1 Демонтажа ливених радијатора, производ фабрике 

радијатора Зрењанин, демонтажа грејног тела се 

врши у комаду без одвајање чланака са изношењем 

ван зграде и одлагањем на место које одреди 

инвеститор и надзорни орган уписом у дневник 

радова. демонтажа следећих типова. Извођач радова 
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за ову позицију прави записник о примопредаји са 

списком- спецификацијом демонтираних грејних 

тела. 

тип:600/110mm                                                   čl 1090.00     

тип:600/160mm                                                      čl 1650.00     

тип:800/160mm                                                    čl 17.00     

1.2 Одвајање цевних регистара од  инсталације, 

аутогеним сечењем. Регистри  су састављенхи од 

две цеви:  

    
  

ř 2 1/2ʺ                                                                   kom 8.00     

ř 3ʺ                                                                         kom 6.00     

1.3 Демонтажа радијаторских вентила и навијака са 
грејних тела, вентили и навијци се демонтирају у 
комплету са холендером- муштиклом и одлазу у 
дрвене кутије (кутија је у обиму ове позиције), 
предају се овлашћеном лицу инвеститора у 
присуству надзорног органа. Извођач радова за 
ову позицију прави записник о примопредаји са 
списком-спецификацијом демонтираних 

    

  

3/8ʺ                                                                        kom 28.00     

1/2ʺ                                                                        kom 48.00     

3/4ʺ                                                                        kom 59.00     

1.4 Демонтажа славина од 1/2ʺ за пражњење 
вертикала и потопљених грејних тела славине се 
одлазу у дрвене кутије (кутија је у обиму ове 
позиције), предају се  овлашћеном лицу 
инвеститора у присуству надзорног органа. 
Извођач радова за ову позицију прави записник о 
примопредаји  са списком-спецификацијом.  

kom 68.00   

  

1.5 Демонтажа славина од 3/8ʺ на ваздушној мрежи 
славине се одлазу у дрвене кутије (кутија је у 
обиму ове позиције), предају се овлашћеном лицу 
инвеститора у присуству надзорног органа. 
Извођач радова за ову позицију прави записник о 
примопредаји са списком-спецификацијом 

kom 16.00   
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демонтираних вентила. 

  УКЛАЊАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ –УКУПНО:   

2.0 УКЛАЊАЊЕ ЦЕВОВДА                                                                                                  

2.1 Аутогено сечење цевне мреже, цевоводи се сечу 

на деонице дужине по 6m, где није могућа та 

дужина сећи на максимално могуће дужине како 

дозвољава место уградње. Демонтиране цеви се 

класирaју по димензијама и износе ван 

просторије и одлажу на место где одреди 

инвеститор.Извођач радова за ову позицију прави 

записник о примопредаји  са списком-

спецификацијом демонтираних цеви.: Црне цеви 

следећих су димензија:  

    

  

3/8ʺ m 230.00     

1/2ʺ m 286.00     

3/4ʺ m 485.00     

1ʺ m 195.00     

5/4ʺ m 40.00   
  

6/4ʺ m 30.00     

2ʺ ř57/63 m 110.00     

ř65/70 m 55.00     

ř70/76 m 150.00     

ř82/89 m 80.00     

ř100/108 m 200.00     

2.2 Сечење и уклањање, носача, држача, розетне, 

чврсте и клизне тачке, као и кисеоник, ацетилен и 
Paušal 0.50   
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др. 50% од вредности цеви. 

2.3 Демонтажа ваздушних судова за инсталације ř 
250x500mm, смештен у WC-у на спрату.  И 
ř200x400mm, постављени на хоризонталној мрежи 
на местима где се мрежа етажира.Судови се одлажу 
заједно са цевном мрежом. 

Paušalno    

  

  УКЛАЊАЊЕ ЦЕВОВДА –УКУПНО:   

3.0 ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ ОПРЕМЕ ИЗ КОТЛАРНИЦЕ        

3.1 Демонтажа запорних вентила и сигурносног 

вентила, циркулационе пумпе, вентилатора промаје 

и остале опрема са котла РАДИЈАТОР Р500. 

Сечење и уклањање цевовода за повезивање 

котлова са изношењем ван простора котларнице, 

демонтажа постојеће димњаче са изношењем ван. 

Избацивање старог котла ван котларнице и 

преношење на одређено место у кругу школе. 

Котао се износи након завршене демонтаже опреме 

и свих цевовода и димних канала. Тежна котла је 

око 3840 кg.   

Paušalno    

  

3.2 Демонтажа циркулационих пумпи,, равно запорних 

вентила, пречистача, манометара и термометара и 

изношење ван котларнице са транспортом до места 

за смештај половне опреме.  

Paušalno    

  

3.3 Демонтажа алуминијумског лима са термо 

изолације, роловане делове ‚‚испеглати‚‚ изнети ван 

и депоновати на место које одреди инвеститор и 

надзорни орган, 

Paušalno    

  

3.4 Демонтажа изолације (минерална вуна), са цевних 

водова који се сечу и демонтирају, са коловског 

разделника и сабирника. Вуну одлагати у ПВЦ 

вреће и депоновати на место које одреди 

инвеститор и надзорни орган, 

Paušalno    

  

3.5 Демонтажа коловског сабирника, разделника, 

експанзионе посуде са изношењем ван 
Paušalno    
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котларницеи депоновати на место које одреди 

инвеститор и надзорни орган, 

 

3.6 

Сечење и уклањање цевовода у котларници и 

деоници до топловода.  
Paušalno    

  

 ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ ОПРЕМЕ ИЗ КОТЛАРНИЦЕ –УКУПНО:   

4.0 ДЕМОНТАЖА ТОПЛОВОДА       

4.1 Демонтажа  постојећег топловода ř82/89 на више 

деоница у дужини од око 120m  у дужни метра се 

рачуна сечење и важење обе цеви по дужном 

метру трасе топловода.  

Paušalno    

  

5.0 ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ КЛИМА 

ЈЕДИНИЦА                                             
    

  

5.1 Демонтажа спољних клима јединица са западне 

фасаде, демонтажа обухвата скидање носаша 

спољне јединице, одвајање бакарне фреонске 

мреже, уклањање пластићног цевовода одвода 

кондензата, и демонтажа унутрашњих клима 

јединица.Извођач радова за ову позицију прави 

записник о примопредаји који укљушује осим 

демонтиране опреме и цевовода и даљинске 

управљаче 

Komplet 4.00   

  

6.0 ПРИПЕМНО ЗАВШНИ РАДОВИ       

6.1 Упознавање са пројектом рушења, елаборатима о 

процени ризика и заштити, безбедности и здрављу 

на раду, израда елаборат о уређењу градилишта, 

формирање и обезбеђење привремених складишта 

и депоније током извођења радова у кругу објекта. 

Формирање и израда записника о примопредаји 

демонтиране опреме и метеријала, израда 

записника о испуштању воде из система, израда 

записника и протокола о токовима и складиштењу 

отпадних материја у складу са законским 

прописима 

Paušalno    
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 ДЕМОТАЖУ И УКЛАЊАЊЕ  ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ -  УКУПНО:   

 РАШЧИШЋАВАЊЕ, РУШЕЊЕ , УКЛАЊАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА –УКУПНО:   

VII 1. ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ШКОЛА  
1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

1.1 Набавка потребног материјала и монтажа-

демонтажа, градилишне ограде од жичаног 

плетива од поцинковане жице дебљине 2mm, 

ромбодино плетено са окнима 5cm.Висина ограде 

је 1,80m, плетиво има три вођице за шпановање са 

механизмима за шпановање. Вођице се постављају 

при врху, по средини и на дну поља, кроз алке 

наварене на челичне стубове. Дебљина  жице за 

шпановање је 3mm, такође поцинкована.Жичано 

мрежасто плетиво се поставља на челичне  

поцинковане кружне стубове пречника 5/4 цола, а 

дужине 2,70m. Стубови се побадају у терен 

притиском кашике од комбинирке, или наменским 

набијачима за овакве стубове.Дубина  побијања је 

око 70cm. На врховима стубова се поставља ПВЦ 

чеп ради спречавања уласка воде. Осно растојање 

стубова је 2,0m, а сваки пети стуб се двострано 

косничи заваривањем у суседни. На преломима 

ограде је обавезно косничење. Треба предвидети 

најмање две капије док трају радови и то 

димензија за улаз радника ширине 1,2m и улаз 

возила ширина 3,5m. Обрачун по m
2
 ограде. 

m
2
 780.00   

  

1.2 Ручна сеча стабала, вађење пања и корена, 

пречника од 10 до 50cm уз претходно прибављену 

сагласност комуналних служби од стране 

инвеститора.  

Стабло одсећи, исећи гране, откопати земљу око 

стабла и извадити пањ и корен.  

Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и 

одвести на градску  депонију. Обрачун по kom. 
 

kom 18.00   
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  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ – УКУПНО:   

2.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

2.1 Рушење објеката и одвожење шута као и 

рашчишћавање терена и равнање подлоге са 

планирањем на коти 195,00 је обрађено у пројекту 

уклањања објекта и није део овог предмера. 

Геодетско обележавање објеката према пројекту за 

извођење и грађевинској дозволи, обележавање 

регулационе и грађевинске линије као и израда 

стабилних убетонираних репера за осигурање 

осовина и висинских кота објекта за геодетско 

праћење градње објекта.Обрачун паушално. 

Paušalno 1.00   

  

      

2.2 

Ископ земље III категорије машинским путем за 

темељне траке, темеље самце и темељне греде са 

депоновањем на осигурано место у оквиру парцеле 

за потребе насипања око темељних зидова. Извођач 

је дужан да пре почетка ископа достави надзорном 

органу свој предлог за обезбеђење ископа од 

урушавања.  Обрачун по  m
3
. 

m
3
 639.00   

  

2.3 Планирање и набијање дна ископа за израду 

темеља са нивелисањем +/- 2,0cm до МС 20  за 

темељне траке, темеље самце  и греде  у земљи III 

категорије.У цену улазе и попуњавање земљом и 

набијање , односно скидање земље и извоз на 

градилишну депонију.Обрачун по m
2
. 

m
2
 391.50   

  

2.4 Набавка, транспорт,насипање, разастирање и 

набијање вибро плочама и машинским 

сабијачима-жаба,  природног сљунка 0-32mm  

испод темељних трака, темеља самаца  и греда, 

дебљине   d=20cm, до МС 20  .Обрачун по m
3
. 

m
3
 58.75   

  

2.5 Набавка , транспорт , насипање , разастирање и  

набијање вибро плочама и машинским 

сабијачима-жаба  природног сљунка 0-32mm 

m
3
 265.05   
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преко постељице, а као припрема за подну плочу 

и тротоаре ширине 1.00 m око објекта у слоју 

дебљине  d=15cm , до МС30.Обрачун по m
3
.          

2.6 Набавка додатне растресите земље 3-4 категорије 

, транспорт , насипање , набијање и нивелација 

земље измедју темељних зидова. Са планирањем  

+/2,00cm. Набијање врсити у слојевима од по 

25cm,до МС 20. 

Обрачун по m
3
 земље у збијеном стању. 

m
3
 747.18   

  

2.7 Утовар и одвоз вишка ископане неквалитетне 

земље и шута на депонију коју је одредио 

надлежни градски орган, истоварену земљу на 

депонију грубо испланирати булдожером. 

 Обрачун по m
3
. 

m
3
 70.00   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ –УКУПНО:   

3.0 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ 

РАДОВИ  
    

  

3.1 Набавка бетона и бетонирање армирано 

бетонских темељних трака и темеља самаца у 

земљи марке бетона МБ према пројекту 

конструкције. Темеље армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање 

радити преко претходно разастртог и набијеног 

шљунка дебљине слоја 15 cm. Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде. Обрачун по   m
3
 уграђеног  бетона 

m
3
 262.70   

  

3.2 Набавка бетона и бетонирање АБ темељних 

зидова МБ према пројекту конструкције. 

Израдити оплату темељних зидова и армирати по 

m
3
 307.78   
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пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата и оплатол.Потребно  је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде.Обрачун по  m
3
 . 

3.3 Набавка бетона и израда АБ темељних греда 

димензија 25x40cm, бетоном  МБ према 

статичком прорачуну у потребној двостраној 

оплати.Греде армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. У цену улазе и оплата и 

оплатол.Потребно  је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрачун по m
3
 уграђеног бетона 

m
3
 83.00   

  

3.4 Набавка бетона и израда АБ темељних греда 

димензија 25x40cm, бетоном  МБ према 

статичком прорачуну у потребној двостраној 

оплати.Греде армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. У цену улазе и оплата и 

оплатол.Потребно  је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрачун по m
3
 уграђеног бетона. 

Набавка бетона и израда АБ темељних греда 

димензија 25x25cm, бетоном  МБ према 

статичком прорачуну у потребној двостраној 

оплати.Греде армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. У цену улазе и оплата и 

оплатол.Потребно  је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

m
3
 40.00   
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приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрачун по m
3
 уграђеног бетона. 

3.5 Набавка бетона и израда лако армиране подне 

плоце дебљине 10cm (Q188), преко већ израђене 

подлоге од набијеног шљунка, бетоном МБ према 

статичком прорацуну. Плоче армирати по 

пројекту, детаљима и статичком 

прорачуну.Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 161.15   

  

3.6 Набавка бетона и израда АБ хоризонталних 

серклаза ,на висини 220cm од готовог пода и врху 

преградних зидова од преградног блока д=12cm и 

d=25cm испод надсветла, армираним бетоном МБ 

20,у потребној оплати.Серклаже (надвратнике и 

натпрозорнике)  армирати по пројекту, детаљима 

и статичком прорачуну. У цену улазе 

оплата,оплатол,подупирачи и помоћна 

скела..Потребно  је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 21.50   

  

3.7 Набавка бетона и израда АБ стубова димензија 

25x25,30x30,25x40, бетоном МБ према статичком 

прорачуну,у потребној оплати.Стубове  армирати 

по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.У 

цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна 

скела.Бетон уградити и неговати по 

прописима.Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

m
3
 104.88   
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приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрачун по m
3
 уграђеног бетона. 

3.8 Набавка бетона и израда  АБ  платна дебљине 

d=20cm, бетоном МБ према статичком прорачуну,у 

потребној оплати.Зидове армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну.У цену улазе и 

оплата, подупирачи и помоћна скела.Бетон 

уградити и неговати по прописима.Потребно је 

обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде.Обрачун  по m
3
. 

m
3
 164.42   

  

3.9 Набавка бетона и израда АБ хоризонталних греде 

правоугаоног пресека 25x40cm, бетоном МБ 30,у 

потребној оплати .У цену улазе и оплата,оплатол, 

подупирачи и помоћна скела.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде.Обрачун  по m
3
. 

m
3
 259.28   

  

3.10 Набавка бетона и израда АБ међуспратних пуних 

плоца d=18cm, бетоном МБ30, у глаткој оплати у 

свему према пројекту конструкције,детаљима и 

статичком прорачуну.У цену улазе и 

оплата,оплатол,  подупирачи и помоћна 

скела.Бетон уградити и неговати по 

прописима.Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрачун  по m
3
 уграђеног бетона 

m
3
 851.84   

  

3.11 Набавка бетона и израда АБ кровне атике 

дебљине 15cm висине 110cm и атике 
m

3
 46.60   
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надстрешница  дебљине 20cm висине 

50cm, бетоном МБ30,у глаткој оплати у свему 

према пројекту конструкције,детаљима и 

статичком прорачуну.У склопу атике оставити 

отворе 21x21cm на местима продора за олучне 

вертикале.У цену улазе и  оплата,оплатол,  

подупирачи и помоћна скела.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде. Обрачун  по m
3
 уграђеног бетонa.  

3.12 Набавка бетона и израда армирано бетонских 

косих унутрашњих степенишних и равних плоча 

подесних плоча, бетоном МБ 30 у глаткој оплати 

у свему према пројекту конструкције,детаљима и 

статичком прорачуну, са истовременим  

бетонирањем  степеника различитих димензија у 

оплати.Бетон уградити и неговати по 

прописима.У цену улазе и оплата,оплатол,  

подупирачи и помоћна скела.Потребно  је 

обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде.Обрачун по m
3
. 

m
3
 30.36   

  

3.13 Набавка бетона и израда армирано бетонских 

косих степенишних плоча спољашњих 

степеништа и рампи d=15cm, бетоном МБ 30 у 

глаткој оплати, са истовременим бетонирањем  

степеника различитих димензија у оплати.Бетон 

уградити и неговати по прописима.У цену улази и 

оплата са оплатолом.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде.Обрачун по m
3
 уграђеног бетона 

m
3
 16.52   
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3.14 Набавка бетона и израда АБ солбанка на зиданим 

зидовима,висине 10cm,бетоном МБ30 у потребној 

оплати.Бетон уградити и неговати по 

прописима.У цену улази и оплата са 

оплатолом.Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде. 

Обрацун по m
3
 уграђеног бетона. 

m
3
 9.85   

  

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ -  УКУПНО: 

 

  

4.0 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ       

4.1 Набавка материјала и зидање преградних зидова 

дебљине 12 cm клима блоком Зорка или 

одговарајући истих или бољих својстава у 

продужном малтеру размере 

1:2:6. Превез радити на пола блока, а везу са 

осталим зидовима на правилан начин. По 

завршеном зидању спојнице очистити. У цену 

улази и помоћна скела и малтер. Обрачун по m
2
. 

m
2 30.45   

  

4.2 Набавка материјала и зидање фасадних зидова 

клима блоком Зорка d=25cm или одговарајући 

истих или бољих термичких својстава                             

маx. λ = 0,201 W/(mK), у продужном малтеру 

Р1:3:9.Зидање извести квалитетно са равним 

површинама,оштрих ивица и у свему према 

важецим прописима за ову врсту радова.У цену 

улази и помоћна скела и малтер.Обрачун по m
3
 

зида са одбијеним отворима 

m
3
 268.32   

  

4.3 Набавка материјала и зидање унутрашњих зидова 

клима блоком Зорка d=25cm или одговарајући 

истих или бољих својстава , у продузном малтеру 

Р1:3:9. Зидање извести квалитетно са равним 

m
3
 687.98   
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поврсинама,острих ивица и у свему према вазецим 

прописима за ову врсту радова.У цену улази и 

помоћна скела и малтер. 

Обрачлун по m
3 
зида са одбијеним отворима. 

4.4 Набавка материјала и израда једноредних , 

вертикалних канала за вентилационе цеви до 

Ø160, дим керамичког димњачког блока 

25x19x19cm, канал извести заједно са заврсном 

капом, канал израдити у зони тавана од 

међуспратен конструкције изнад II спрата, висина 

канала h=150 cm. Обрацун по m
 
 канала. Места на 

којима се налазе ревизиони отвори не зидати већ 

обезбедити вратанцима. 

m 35.00   

  

4.5 Набавка материјала и машинско малтерисање 

зидова од клима блока и бетона и шпалетни око 

врата и прозора са коришћењем-уградњом 

угаоних лајсни,гипсаним машинским малтером 

дебљине 15-20mm по систему "Кнауф" или 

одговарајуће. Подлогу очистити и наквасити. Пре 

малтерисања поставиити вођице на растојању од 

1,8m. Малтер нанети машински, 120 минута након 

малтерисања површине обрадити равњачом, а 

затим глетелицом. Финална површина је уједно 

глетована. У цену улази и помоћна скела. 

    

  

зидови m
2
 8762.62     

шпалетне m
2
 240.24     

4.6 Набавка материјала и машинско малтерисање 

делова плафона без спуштеног растер плафона, 

греда од бетона и косих плоча степеништа и 

подеста, гипсаним машинским малтером дебљине 

15-20mm  по систему "Кнауф" или одговарајуће. 
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Подлогу очистити и наквасити. Пре малтерисања 

поставиити вођице на растојању од 1,8m. Малтер 

нанети машински, 120 минута након малтерисања 

површине обрадити равњачом, а затим 

глетелицом. Финална површина је уједно 

глетована. У цену улази и помоћна скела и угаоне 

лајсне.  Обрачун по m
2
 улазе у обрачун количине 

малтерације. Позиција ценом обухвата и угаоне 

АЛ наменске лајсне за машинско малтерисање 

Плафони надстрешнице m
2
 46.84     

греде m
2
 300.05     

Степеништа и подсет m
2
 163.61     

Вентилационих канала  m
2
 3.50     

4.7 Набавка материјала и малтерисање сокле, бочних 

страна рампи и степеништа, продужним малтером 

у два слоја. Пре малтерисања соклене површине 

очистити и подлогу испрскати цементним млеком 

размере 1:1, справљеним са оштрим песком, 

дебљине слоја 4-5mm. Водити рачуна да се 

спојнице не испуне. Први слој, грунт, радити 

продужним малтером од просејаног шљунка, 

"јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој 

малтера и нарезати га. Други слој справити са 

ситним чистим песком, без примеса муља и 

органских материја и нанети преко првог слоја. 

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и 

праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења 

и "прегоревања". Обрачун по m
2
. 

m
2
 229.98   

  

4.8 Набавка материјала и израда цементне кошуљице m
2
 3915.15     
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са ободном дилатацијом и сечењем дилатација по 

потреби,, дебљине d=5cm, размере 1:3, армиране 

фибринским влакнима,као подлоге за постављање 

подлога од хомогених винила и керамичких 

плочица завршну површину фино испердашити. 

Обрачун по m
2
. 

4.9 Набавка материјала и израда цементне кошуљице 

са одређивањем пада, у мокрим  

чворовима,кухињи,просторијама за трокадеро и 

платоима испред улазних врата у објекат,дебљине 

d=5cm, размере 1:3, армиране фибринским 

влакнима,као подлоге за постављање подлога од 

керамичких плочица, извести падове 1% према 

сливницима и споља према тротоарима око 

објекта, завршну површину фино 

испердашити.Кошуљицу извести са ободном 

дилатацијом и сечењем дилатација по потреби. 

Обрачун по m
2
. 

    

  

мокри чворови, кухиња, трокадеро m
2
 324.65     

плато и степ. и рампе испред улазних врата m
2
 83.80     

4.10 Набавка материјала и израда цементне кошуљице 

у таванском простору и надстрешницама испод 

олучних канала са одређивањем пада од 1% према 

олучним вертикалама, дебљине d=3-8cm ширине 

25cm, размере 1:3, армиране фибринским 

влакнима, завршну површину фино испердашити, 

са постављањем PVC фолије преко 

термоизолације тавана, пре израде 

кошуљице.Кошуљицу извести са ободном 

дилатацијом и сечењем дилатација по 

потреби.Обрачун по m
2
. 

m
2
 100.00   
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  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ –УКУПНО:   

5.0 ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

5.1 Набавка материјала и израда кровне конструкције 

од čетинарског (јела или смрча) дрвета, прве класе 

у свему према статицком прорацуну и пројекту.У 

цену урацунати и премазивање конструкције 

заститним премазима против инсеката и гљивица 

и заштитни PP премази 30 мин. према ГП ЗОП. 

Обрачун по m
2
 хоризонталне површине. 

m
2
 1582.75   

  

5.2 Набавка материјала и постављање дашчане 

подлоге преко кровне конструкције. Даске 

дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне јелове 

даске, оптималне дужине поставити на додир и 

заковати.У цену урачунати и премазивање 

конструкције заштитним премазима против 

инсеката и гљивица и заштитни ПП премази 30 

мин. према ГП ЗОП.Обрачун по m
2
 косе 

површине 

m
2
 1590.70   

  

  ТЕСАРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

6.0 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ       

6.1 Набавка материјала и покривање кровних 

површина равним поцинкованим 

пластифицираним  лимом, дебљине 

0,60 mm. Покривање извести у тракама међусобно 

спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада 

крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, 

смакнутим на пола. Покривање извести по 

пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Обрачун по m
2
 косе површине. 

m
2
 1463.50   

  

6.2 Набавка материјала и покривање кровних 

површина дела објекта између школе и сале и 
m

2
 119.20   
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надстрешница равним поцинкованим 

пластифицираним  лимом, дебљине 0,60 mm. 

Покривање извести у тракама међусобно спојеним 

дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и 

дуплим лежећим у хоризонталном правцу, 

смакнутим на пола. Покривање извести по 

пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Обрачун по m
2
 косе површине. 

  ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

7.0 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

7.1 Набавка материјала и израда хидроизолације 

преко АБ плоче и АБ сокле целог приземља. 

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури вишој од 

10 степени. Варење битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем  битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем 

сопственом масом за подлоги; Траку залепити 

целом површином, са преклопима 10 cm, посебну 

пажњу посветити варењу спојева  

Хидроизолацију извести од следећих слојева: 

- Хладан премаз битулитом "А" 

- Кондор 4 или одговарајуће,  варен за подлогу 

- Два слоја полиетиленске фолије, URSA SECO 

500 или одговарајуће. Обрачун по m
2
. 

m
2
 1649,25   

  

7.2 Набавка материјала и израда хидроизолације 

употребом двокомпонентног  малтера, ојачаног 

влакнима, са врло ниским модулом еластичности, 

на бази цемента и специјалних полимера отпорних 

m
2
 408.25   
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на алкалије. Садржи агрегат ситне гранулације и 

одговарајуће адитиве за водонепропусност  и 

заштиту бетонских подлога изложених силама 

затезања типа  Sikalastic® 152  или одговарајуће 

истих или бољих својстава. 

Хидроизолацију извести са ојачањима по 

угловима и око продора инсталација и сливника 

употребом еластичне хидроизолационе  траке, са 

полиестреском  мрежицом за лепљење са обе 

стране и елстичном зоном у средини, која се 

користи као део системског решења заптивања у 

комбинацији са водонепропусним  лепком за 

керамику, керамичким плочицама и 

полимерцементним  хидроизолационим 

материјалима.  

Хидроизолацију извести уз зидове-сокла до 

висине 20cm. 

Хидроизолацију извести уз претходно детаљно 

чишћење цементне кошуљице.Хидроизолација се 

наноси у кухињи, санитарним блоковима, 

росторијама са трокадером и спољашњим 

платоима који су изложени атмосферским  

утицајима.Обрачун по m
2
. 

7.3 Набавка материјала и израда хидроизолације 

крова од битуменских трака типа Кондор 4 или 

слично преко припремљене дашчане подлоге. 

Испод лима,преко дашчане оплате поставити слој 

кондор 4 у тракама спајаним са преклопом од 

10cm  у правцу нагиба крова, кондор поставити и 

испод канала преко цементне кошуљице - слоја за 

пад,као и целом висином атике са заврчним 

подвијањем и везивањем за серклаж са спољашње 

m
2
 1609.85   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 113 од 323 

стране серклажа.Постављање кондора извести у 

топлом поступку. Обрачун по m
2
. 

7.4 Набавка материјала и израда хидроизолације 

крова надстречница и дела објекта између школе 

и салеод битуменских трака типа Кондор 4 или 

слично преко припремљене дасчане одлоге.Испод 

лима,преко дашчане оплате поставити слој кондор 

4 у тракама спајаним са преклопом од 10 cm у 

правцу нагиба крова, кондор поставит и испод 

канала преко цементне кошуљице 

- слоја за пад,као и целом висином атике са 

заврчним подвијањем и везивањем за серклаж са 

спољашње стране серклажа.Постављање кондора 

извести у топлом поступку. Обрачун по m
2
. 

m
2
 131.12   

  

7.5 Набавка материјала и израда термоизолације 

подне плоче од екструдираног полистирена - 

стиродура Austrotherm XPS или одговарајуће 

истих или побољшаних својстава дебљине 

d=10cm, са постављањем  ПВЦ фолије преко 

стиродура.  Обрачун по m
2
. 

m
2
 1378.85   

  

7.6 Набавка материјала и израда термоизолације 

међуспратне конструкције од екструдираног 

полистирена - стиродура Аустротхерм XPS или 

одговарајуће истих или побољшаних својстава, 

дебљине d=3cm, са постављањем  ПВЦ фолије 

преко стиродура. Обрачун по m
2
. 

m
2
 2726.70   

  

7.7 Набавка материјала и израда термоизолације 

плоче изнад другог спрата школе и плоче изнад 

првог спрата дела објекта између школе и 

сале,термоизолацијом од камене вуне d=20cm, 

заједно са двоструком  ПВЦ фолијом, са коеф. 

m
2
 1587.38   
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Λmax = 0,033 W/mK.Обрачун по m
2
. 

7.8 Набавка материјала и израда термоизолације 

контактне фасаде у систему  ROFIX FIRESTOP 

или одговарајуеће од камене вуне Кнауф ФКД-С 

или одговарајуће истих или побољшаних 

својстава, других  произвођача d=12cm 

,макс. топлотне проводљивости  Λmax=0,035  

према следећем опису: 

- ROFIX UNISTAR LIGHT или одговарајуће - 

малтер за лепљење термоизолације од камене вуне 

и обраду површине са армирањем арматурном 

мрежицом у 3 руке. 

- ROFIX F50 стакленом мрежицом за армирање 

- лепљење  плоча од тврде камене вуне  d=12 cm 

типа 

Knauf  FKD  или одговарајуће. 

- типловање PVC типловима 

- постављање угаонихи   лајсни   са мрежицом по 

угловима и око отвора наношење 3 слоја  

грађевинског  лепка  са утапањем мрежице  у 

први слој лепка. 

У обрачун површине не улазе отвори већи од 3m
2
. 

Обрачун по m
2
. 

m
2
 1125.75   

  

7.9 Набавка материјала и израда термоизолације 

контактне фасаде у систему ROFIX FIRESTOP 

или одговарајуеће од камене вуне Knauf FKD-S  

или одговарајуће других произвођача d=20cm 

,макс. топлотне проводљивости Λmax=0,035  

испод подова I спрата који се налазе изван 

грејаних површина,према  следећем опису: 

- ROFIX UNISTAR LIGHT или одговарајуће - 

m
2
 18.20   
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малтер за лепљење термоизолације од камене 

вуне и обраду површине са армирањем 

арматурном мрежицом у 3 руке. 

- ROFIX F50 стакленом мрежицом за армирање 

- лепљење  плоча од тврде камене вуне d=20 cm  

типа 

Knauf FKD-S  или одговарајуће. 

- типловање PVC типловима 

- постављање угаонихи   лајсни   са мрежицом по 

угловима и око отвора наношење 2 слоја  

грађевинског  лепка   са утапањем мрежице  у 

први слој лепка. Обрачун по m
2
. 

7.10 Набавка материјала и израда термоизолације 

контактне фасаде, шпалетни око врата и прозора и 

око стуба испред улаза у салу од камене вуне  

Knauf FKD-S или одговарајуће других 

произвођача d=5цм,минималне топлотне 

проводљивости  Λmax=0,035  према следећем 

опису: 

-  ROFIX UNISTAR LIGHT или одговарајуће - 

малтер за лепљење термоизолације од камене 

вуне и обраду површине са армирањем 

арматурном мрежицом у 3 руке. 

-  ROFIX F50 стакленом мрежицом за армирање 

- лепљење  плоча од тврде камене вуне  д=5 цм 

типа 

Knauf FKD-S  или слично. 

- типловање PVC типловима 

- постављање угаонихи   лајсни  са мрежицом по 

угловима и око отвора наношење 3 слоја  

грађевинског  лепка   са утапањем 

m
2
 145.00   
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PVC мрежице  у први слој лепка.Обрачун по m
2
. 

7.11 Набавка материјала и израда термоизолације 

вентилисане фасаде од камене вуне Knauf 

Ventacusto  или одговарајуће других произвођача 

d=12cmm , макс. топлотне проводљивости 

Λmax=0,035,позиција укључује и водонепропусну  

паропропусну заштитну фолију за термоизолацију,  

према следећем опису: 

- Плоче минералне вуне поставити тесно једну уз 

другу, без зазора између плоча и механички 

причврстити да би се постигао ефекат притискања 

плоча на носећи зид. Користити специјално 

дизајниране типлове за вентилисане фасаде. Тип, 

дужина типла и начин уградње у свему према 

упутству произвођача типлова. Препоручени број 

типлова је 5 kom/m, а у ивичним зонама повећати 

број због јачег струјања ветра. 

- преко вуне поставити заштитну фолију 

У обрачун површине не улазе отвори већи од 3m
2
. 

Обрачун по m
2
. 

m
2
 923.20   

  

7.12 Набавка материјала и израда термоизолације 

вентилисане фасаде од камене вуне Knauf 

Ventacusto или одговарајуће других произвођача 

d=5cm ,макс. топлотне проводљивости  

Λmax=0,035 око шпалетни прозора и 

врата,позиција укључује и водонепропусну 

паропропусну заштитну фолију за 

термоизолацију,  према следећем опису: 

Плоче минералне вуне поставити тесно једну уз 

другу, без зазора између плоча и механички 

причврстити да би се постигао ефекат притискања 

m
2
 119.80   
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плоча на носећи зид. Користити специјално 

дизајниране типлове за вентилисане фасаде. Тип, 

дужина типла и начин уградње у свему према 

упутству произвођача типлова.Препоручени број 

типлова је 5 коm/m, а у ивичним зонама повећати 

број због јачег струјања ветра.- преко вуне 

поставити заштитну фолију.Обрачун по m
2
. 

7.13 Набавка материјала и израда термоизолације АБ 

сокле од екструдираног полистирена   стиродура 

Austrotherm XPS  или одговарајуће истих или 

побољшаних својстава, дебљине d=5cm, са 

постављањем мрежице и два слоја малтера за 

лепљење типа Rofix IA 622 или слично преко 

стиродурa. Обрачун по m
2
. 

m
2
 229.18   

  

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ- УКУПНО:   

8.0 СТОЛАРСКИ РАДОВИ        

8.1 Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних 

врата. Шток и первајзи од алуминијумских 

профила у боји RAL7036 tipa NISSAL ID-10 или 

одговарајући других произвођача.Врата су без 

термопрекида. Дрвени дупло шперован плот са 

испуном од перфориране иверице, дебљине   

30-45 mm бојен у бело полиуретанском бојом. 

Алуминијумски профили,штокови опшивају 

комплетну дебљину зида.Врата се снабдевају 

шаркама, кваком и бравом, врата се изводе без 

прага.Све комплет радити према семи столарије. 

Обрачун по комаду. 

    

  

I i I`       100/220 kom. 109.00     

  СТОЛАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

9.0 БРАВАРСКИ РАДОВИ       

9.1 Набавка и уградња двокрилних алуминијумских       
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врата са фиксним елементом са стране и 

надсветлом. Врата се израђују од побољшаних 

алуминијумских профила са термопрекидом са 

максималном дозвољеном проводљивошћу Uf=2,3 

W/m2K или мање, профили типа ALUMIL, 

REYNAER или одговарајући других произвођача 

у боји RAL-у 7036. 

Застакљена су троструким термопан памплекс 

стаклом пуњеним аргоном. Максимално  Ug=1,1 

W/m2K или мање. Унутрашње стакло 

нискоемисионо. 3.3.1+14+4+14+3.3.1 

Оков сертификован на минимум 10000 узастопних 

отварања. Дихтовање обезбедити троструким 

EPDM гумама и аутоматским прагом. Звучна 

изолација максимално  Рw,П=45dB. Врата су 

снабдевена оковом и цилиндар бравом са три 

кључа, а који одговара одредбама SRPS-а.Све 

радити према шеми браварије. Обрачун по комаду. 

I     287/350 kom. 1.0     
 

II     287/350 kom. 
 
1.0     

III     287/350 kom. 1.0     

IV     287/330 kom. 1.0     

V     300/350 kom. 1.0     

VI     300/350 kom. 4.0     

VIII     212/350 kom. 1.0     

IX      212/350 kom. 1.0     

X      304/350 kom. 1.0     
 

XI      240/350 kom. 
 
1.0     

9.2 Набавка и уградња унутрашњих клатно врата у       
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свему преми шеми столарије. 

Врата се израђују од алуминијумских профила без 

термопрекида типа ALUMIL, REYNAERS или 

одговарајуће других произвођача. Алуминијумски 

профили у боји RAL-u 7036. 

Застакљена су једноструким памплекс стаклом 

3.3.1, без термопрекида. Дихтовање  обезбедити 

постављањем четкица у доњој зони. 

Оков сертификован на минимум 10000 

узастопних отварања. Врата су снабдевена оковом 

и цилиндар бравом са три кључа,све према избору 

пројектанта, а који одговара одредбама SRPS-a 

Обрачун по комаду. 

VII     300/350 kom. 9.0     

XII     180/350 kom. 3.0     

9.3 Набавка и уградња прозора са надсветлом. 

Изводе се од побољшаних алуминијумских 

профила са термопрекидом типа ALUMIL, 

REYNAERS или одговарајуће других 

произвођача. Максимална дозвољена топлотна 

проводљивост алуминијумског рама прозора 

Uf=2,3 W/m
2
K или мање. Боја профила RAL-u 

7036. Застакљивање је троструким термопан 

стаклом пуњеним аргоном д=4+16+4+16+4мм. 

Унутрашње стакло нискоемисионо. Максимална 

топлотна проводљивост стакла Ug=1,1 W/m2K 

или мање. Звучна изолација максимално 

Rw,P=45dB.  

Дихтовање извести троструким EPDM гумама. 

Поставити окапнице од екструдираног 

алуминијума у боји RAL 7036. Поставити 
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подшток за прихват окапнице. Унутрашње 

потпрозорне даске извести од медијапана 

фарбаног полиуретаном RAL 7036. Прозори 

снабдевени свим потребним оковом који је 

сертификован на минимум 10000 узастопних 

отварања. Све радити према шеми браварије. 

Обрачун по комаду. 

1       206/240 kom. 85.0     

2       213/240 kom. 10.0     

3       270/240 kom. 14.0     

4       287/240 kom. 9.0     

5       285/240 kom. 5.0     

6       178/240 kom. 6.0     

7       272/240 kom. 8.0     

8      287/240 kom. 4.0     

9      300/240 kom. 19.0     

10     600/110 kom. 25.0     

   10`     400/110 kom. 1.0     

11     305/240 kom. 4.0     

12     240/240 kom. 1.0     

13     270/120 kom. 3.0     

14     287/120 kom. 9.0     

15     292/120 kom. 12.0     

16     215/120 kom. 2.0     

17     206/120 kom. 2.0     

18     157/120 kom. 2.0     

19     191/240 kom. 2.0     
 

20     396/240 kom. 
 

2.0     
 

24     287/330 kom. 
 

2.0     
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9.4 Набавка и уградња преграда у санитарним 

чворовима од ламинованих, водоотпорних XPL 

плоча дебљине 12mm, са блиндираним ивичним 

површинама од елоксираних алуминијумских 

профила. Преграда је снабдевена 

некородирајућим потпорним ногицама висине 

200mm, оковом, граничницима, елоксираном 

ручицом и двоположајном бравом. Висина 

преграде је 200cm. Све радити према шеми 

браварије. Обрачун по комаду. 

    

  

WC-1  354/155/210 kom. 6.0     

WC-2  182/155/210 kom. 4.0     

WC-3  289/155/210 kom. 3.0     

WC-4  188/155/210 kom. 3.0     

WC-5  324/155/210 kom. 1.0     

9.5 Набавка и израда ограде на степеништима унутар 

и испред објекта и рампама у приземљу од 

фарбаних поцинкованих челичних кутијастих 

профила 40x20x2mm у боји РАЛ 7036 са испуном 

од перфорираног лима у боји RAL 7036 у свему 

према стандардима за браварију и шеми 

браварије. 

Висина ограде 110cm. 

Додатно извести рукохвате на рампама на висини 

60cm за особе са инвалидитетом.Ограде  везивати 

са бочне стране степенишних кракова као и рампи 

везним плочама дебљине 6мм са поцинкованим 

вијцима. Све радити према шеми браварије. 

Обрачун по m. 

    

  

OG 1 m 76.40     

OG 2 m 55.50     
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9.6 Набавка и израда рукохвата на степеништима 

унутар и испред објекта и рампама у приземљу од 

фарбаних поцинкованих челичних кутијастих 

профила 40x40x2 mm и 40x20x3mm у боји RAL 

7036 у свему према стандардима за браварију и 

шеми браварије. Додатни рукохват на висини 

60цм за рампе. Ограде везивати са бочне стране 

степенишних кракова као и рампи. Све радити 

према шеми браварије. Обрачун по m. 

 

 

  

  

 OG 2 rukohvat m 45.00     

  БРАВАРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

10.0 ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

10.1 Набавка материјала израда и монтажа увале-канала  

иза зида атике од поцинкованог  пластифицираног  

лима, развијене ширине (RŠ) до 100 cm, дебљине 

0,60 mm. Увалу-канал  извести са унакрсним 

нитовањем  и летовањем  "крајцнитовано", по 

детаљима и упутству пројектанта.Лим поставити 

преко изведене хидроизолације  кондор 4 и слоја за 

пад, спојити двоструким  шавом са опшивком атике 

и кровним покривачем.Позиција обухвата сав 

потребан потрошни материјал, спојна и везивна 

средства, поцинковане  куке-држче и слично. 

Обрачун по m. 

m 251.30   

  

10.2 Набавка материјала, Израда и монтажа штуцне у 

венцу, везе увале- канала и одводних вертикалних 

цеви од поцинкованог  пластифицираног лима 

дебљине 0,60 mm, по детаљима и упутству 

пројектанта.  Штуцна је спојена за олук 

водонепропусном везом и улази у вертикални олук 

10x20 cm и 10x12 cm на надстрешницама. 
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Позиција обухвата сав потребан потрошни 

материјал, спојна и везивна средства, поцинковане  

куке-држче и слично. Обрачун по коm. 

штуцна 20x20cm ком. 23.00     

 штуцна 10x10cm надстрешнице ком. 5.00     

10.3 Набавка материјала, израда и монтажа олучних 

вертикала 10x20 cm од пластифицираног  

поцинкованог  лима, развијене ширине 60цм, 

дебљине 0,60mm, са израдом везе за фасаду и  

везе са хоризонталним  олуцима преко штуцне. 

Олучне вертикале које иду преко контактне-демит 

фасаде поставити на растојању 10-20 mm од 

завршног слоја фасаде, а вертикале које се налазе 

на вентилисаним  фасадама поставити у фасадни 

систем са острављањем  5cm за вентилацију 

фасаде.Позиција обухвата сав потребан потрошни 

материјал, спојна и везивна средства, оцинковане 

и пластифициране  куке-држче и слично. Обрачун 

по m. 

 

 

 
   

  

вертикални олук 10x20cm m 303.50     

вертикални олук 10x12cm надстрешнице m 25.00     

10.4 Набавка материјала и опшивање атике 

поцинкованим  пластифицираним лимом, 

развијене ширине (RŠ) 60 cm , дебљине 0,60 mm. 

Окапницу препустити за 2 cm. Опшивање извести 

по детаљима и упутству пројектанта.Окапницу 

поставити преко изведене хидроизолације  - 

кондор 4. Позиција обухвата сав потребан 

потрошни материјал, спојна и везивна средства, 

поцинковане  куке-држче и слично.Обрачун по m. 

m 269.40   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 124 од 323 

10.5 Опшивање продора вентилационих  канала кроз 

кровне равни поцинкованим  пластифицираним  

лимом развијене ширине 60 cm. Опшив подићи за 

30cm и увући у спојницу у обзиду канала. Позиција 

обухвата сав потребан потрошни материјал, спојна 

и везивна средства, поцинковане  куке-држче и 

слично.Обрачун по комаду. 

kom. 20.00   

  

11.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ    

11.1 Набавка материјала и облагање унутрашњих 

подова подним 

керамицким плоцицама прве класе димензија 

33x33cm или 30x60cm, у боји по избору 

инвеститора, у санитарним цворовима и 

просторијама са трокадером у потребним нагибима 

према сливницима. Плочице се лепе на претходно 

припремљену и нанешену подлогу, флексибиним 

лепком за керамику типа Цересит CM 16 или 

одговарајуће других произвођача. Плочице 

поставити са фугом 2mm.Постављене плочице 

фуговатии  флексибилном водоодбојном фуг масом 

типа Цересит CE 43 или одговарајуће других 

произвођача ,а на крају све површине треба добро 

очистити.Обрачун по m
2
. 

m
2
 295.00   

  

11.2 Набавка материјала и облагање зидова зидним 

керамичким плочицама прве класе димензија 

25x40 cm или 30x60cm, у боји по избору 

инвеститора, у санитарним чворовима и 

просторијама са трокадером, до спуштеног 

плафона у позицију су урачунате и шпалетне око 

прозора.Плочице се лепе на претходно 

припремљену подлогу флексибиним лепком за 

m
2
 1085.36   
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керамику типа Цересит CM 16 или одговарајуће 

другог произвођача.Плочице поставити са фугом 

2mm. Постављене плочице фуговатии  

флексибилном водоодбојном фуг масом типа 

Цересит CE 43 или одговарајуће другог 

произвођача,а на крају све површине треба добро 

очистити.Плочице постављати са заобљеним 

алуминијумским лајснама око прозора и на 

угловима око вертикалних канала и опшивки које 

су урачунате у цену. Обрачун по m
2
 у обрачунату 

површину не улазе отвори.У цену урачуната и 

скела. 

11.3 Набавка матереријала и облагање унутрашњих 

подова подним керамичким плоцицама прве класе 

димензија 33x33cm или 30x60cm, у боји по избору 

инвеститора, у кухињи и помоцним просторијама. 

Плочице се лепе на претходно припремљену и 

нанешену подлогу, флексибиним лепком за 

керамику типа Цересит CM 16 или одговарајуће 

другог произвођача.Плочице поставити са фугом 

2mm.  Постављене плочице фуговатии  

флексибилном водоодбојном фуг масом типа 

Цересит CE 43 или одговарајуће другог 

произвођача ,а на крају све површине треба добро 

очистити. Обрачун по m
2
. 

m
2
 59.70   

  

11.4 Набавка материјала и облагање зидова зидним 

керамичким плочицама прве класе димензија 2540 

cm или 30x60cm, у боји по избору инвеститора, у 

кухињи и помоћним просторијама,као и иза 

умиваоника у учионицама(у ширини 1m) до 

висине 150 cm. Плочице се лепе на претходно 

припремљену подлогу у лепку. Плочице се лепе 

m
2
 88.24   
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на претходно припремљену подлогу флексибиним 

лепком за керамику типа Цересит CM 16 или 

одговарајуће других произвођача.Плочице 

поставити са фугом 2mm. Постављене плочице 

фуговатии  флексибилном водоодбојном фуг 

масом типа Цересит CE 43 или одговарајуће 

других произвођача,а на крају све површине треба 

добро очистити.Плочице постављати са 

заобљеним алуминијумским лајснама по ободу на 

врху плочица и на угловима око вертикалних 

канала и опшивки. Обрачун по m
2
 

11.5 Набавка материјала и облагање  унутрашњих 

подова у ветробранима, холовима и ходницима 

подним гранитним противклизним керамичким 

плочицама R9 димензија 30x60 или 

60x60cm дебљине 8-10mm и дезена по избору 

инвеститора, I класе. Плочице се лепе на 

претходно припремљену и нанешену подлогу, 

флексибиним лепком за керамику типа Цересит 

CM 16 или одговарајуће другог 

произвођача.Плочице поставити са фугом 2mm. 

Постављене плочице фуговатии  флексибилном 

водоодбојном фуг масом типа Цересит CE 43 или 

одговарајуће другог произвођача ,а на крају све 

површине треба добро очистити.  У цену улази и 

израда сокле висине 10 cm. Обавезно је извести 

еластичне ал. дилатационе разделнице на местима 

дилатирања објекта као и на сваких макс. 8m које 

су урачунате у цену.Обрачун по m
2
. 

m
2
 1623.60   

  

11.6 Набавка материјала и облагање  унутрашњих 

степеница (газишта) подним гранитним 

противклизним R9 керамичким плочама RAGNO 

m
2
 150.00   
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Realstone Jerusalim STEP TILE или одговарајуће 

других произвођача по избору инвеститора, 

димензија 30x150cm, 40x100cm или 50x100cm 

дебљине 20mm у дезену по избору инвеститора, I 

класе. Плоче се лепе на претходно припремљену и 

нанешену подлогу, флексибиним лепком за 

гранитну керамику типа Цересит CM 16 или 

одговарајуће других произвођача.Плочице 

поставити са фугом 2 mm.Плочице са обореним 

ивицама препустити 2-3cm, преко чела степеника. 

Постављене плочице фуговатии  флексибилном 

водоодбојном фуг масом типа Цересит CE 43 или 

одговарајуће ,а на крају све површине треба добро 

очистити.Гранитне плоче постављати без 

прелазних и завршних лајсни. Обрачун по m
2
. 

11.7 Набавка материјала и облагање  унутрашњих 

степеница (чела) подним гранитним 

противклизним керамичким плочама RAGNO 

Realstone Jerusalim  или одговарајуће других 

произвођача,по избору инвеститора, димензија 

30x30цcm, 30x60cm или 50x100cm дебљине 8-

10mm у дезену по избору инвеститора, I класе. 

Плоче се лепе на претходно припремљену и 

нанешену подлогу, флексибиним лепком за 

гранитну керамику типа Цересит CM 16 или 

одговарајуће других произвођаћа.Плочице 

поставити са фугом 2 mm. Постављене плочице 

фуговатии  флексибилном водоодбојном фуг 

масом типа Цересит CE 43 или слично ,а на крају 

све површине треба добро очистити.Гранитне 

плоче постављати без прелазних и завршних 

лајсни.У цену улази и израда сокле висине 10 cm 

m
2
 80.00   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 128 од 323 

од керамике дебљине 10 mm са завршном ал 

равном лајсном.Обрачун по m
2
. 

11.8 Набавка материјала и облагање  спољашњих 

степеница (чела и газишта) као и рампи подним 

гранитним противклизним R10 или R11 

керамичким плочама RAGNO Realstone Jerusalim 

STEP TILE или одговарајуће других произвођача 

по избору инвеститора,димензија 30x150cm, 

40x100цм или 50x100cm дебљине 20mm у дезену 

по избору инвеститора, I класе. Плоче се лепе на 

претходно припремљену и нанешену подлогу, 

флексибиним лепком за керамику типа Цересит 

CM 16 или одговарајуће других роизвођача. 

Плочице поставити са фугом 2 mm.Плочице са 

обореним ивицама препустити 2-3cm преко чела 

степеника..Постављене плочице фуговатии  

флексибилном водоодбојном фуг масом типа 

Цересит CE 43 или одговарајуће других 

произвођача ,а на крају све површине треба добро 

очистити.  У цену улази и израда сокле висине 10 

cm од керамике дебљине 10 mm. Обрачун по m
2
. 

m
2
 130.00   

  

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ – УКУПНО:   

12.0 МОЛЕРСКО –ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

12.1 Набавка материјала и глетовање фино 

малтерисаних зидова и делове плафона и греда, 

косих и бочних делова плоча и косина са доње 

стране степеништа дисперзионом танкослојном 

масом за врло фино изравнавање и заглађивање 

унутрашњих зидних и плафонских површина. 

Површине обрусити, очистити и извршити 

неутрализовање. Прегледати и китовати мања 

оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута.Поставити угаоне АЛ 

лајсне према потреби, лајсне су урачунате у цену 

m
2
 8157.70   
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позиције.У цену урачуната и скела. Обрачун по 

m
2
.отвори преко 3m

2 
се не обрачунавају у 

површину 

12.2 Набавка материјала и бојење глетованих зидова у 

ходницима, учионицама и осталим просторијама за 

боравак деце,масним заштитним високоотпорним, 

водоперивим  бојама до висине 1,5m по избору 

инвеститора. Све површине очистити и премазати 

подлогом, а затим бојити бојом први и накјон 

сушења и други пут.Поставити угаоне АL  лајсне 

према потреби, лајсне су урачунате у цену 

позиције.У цену урачуната и скела. 

Обрачун по m
2
.отвори преко 3m

2 
се не 

обрачунавају у површину 

m
2
 3496.16   

  

12.3 Набавка материјала и бојење глетованих  зидова, 

зидова изнад 1,5m у просторијама за боравак 

деце,ходницима и учионицама и делове плафона и 

греда,косих и бочних делова плоча и косина 

са доње стране степеништа,полудисперзивном  

пастелном бојом из палете зелених, плавих, розе и 

жутих тонова по избору инвеститора. Све 

површине очистити и премазати подлогом, а 

затим бојити бојом први и након сушења и други 

пут.У цену урачуната и скела. Обрачун по 

m
2
.отвори преко 3m

2
 се не обрачунавају у 

површину 

m
2
 4661.54   

  

  МОЛЕРСКО –ФАРБАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

13.0 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ       

13.1 Набавка материјала и завршна обрада фасадних 

зидова контактне фасаде фасадним системом типа 

ROFIX FIRESTOP или одговарајуће другог 

m
2
 1125.75   
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произвођача. Систем завршно обрадити: 

- ROFIX UNI предпремаз - подлога 

- ROFIX SiSi-Putz VITAL Силиконско-силикатни 

завршни малтер или одговарајуће другог 

произвођача. 

Термоизолацију са лепком и мрежицом премазати 

фасадном подлогом у боји фасаде,израдити фасаду 

и загладити у светлијем тону - бела боја. Класа 

реакције на пожар А2 s1 d0. У квадратуру не улазе 

спољашњи отвори већи од 3m
2
. Обрачун по m

2
. 

13.2 Монтажа идемонтажа фасадне цевасте скеле за 

извођење грађевинских, грађевинско занатских 

радова и инсталација. Скелу монтирати и 

одржавати по важећим прописима.Обрачун по m
2
. 

m
2
 2813.50   

  

13.3 Набавка материјала и обрада малтерисане сокле  

ROFIX BSP или одговарајући другог произвођача 

фабрички замешаним мозаичним водоперивим 

малтером за сокле у боји RAL 7036 са 

заглађивањем. Подлогу ошлајфовати и очистити, 

импрегнирати и нанети подлогу. ROFIX BSP или 

одговарајући других произвођача наносити 

равомерно и заглађивати до пођеднаке и 

уједначене заглађености.Обрачун по m
2
. 

m
2
 229.18   

  

13.4 Набавка материјала и израда вентилисане фасаде 

од  панела са потребном припадајућом 

подконструкцијом. Вентилисана фасада од 

композитнх HPL панеал типа Треспа, Фундермаџ, 

Етернит плоча или слично.Панели постављени на 

потребној подконструкцији са термоизолационим 

слојем, обрачунатим у изолатерским радовима. 

Панели су једнострано пресвучени интегрисаном, 

m
2
 1135.63   
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декоративном површином, у боји по избору 

пројектанта.Састав и израда панела је 

оптимизована за спољну примену, што значи да 

површина панела неће еродиорати или избледети 

због изложености сунчевим зрацима.Потребно је да 

производ има ватроотпорни квалитет A2s1d1. 

Развијене површине, комплет изведене позиције са 

подконструкцијом и свим потребним припремним 

радовима и материјалом до потпуне готовости у 

складу са описом.Отвори (врата и прозори) на 

фасади су одбијени а шпалетне обрачунате. 

Позиција обухвата и потребну потконструкцију. 

Обрачун по m
2
. 

  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

14.0 АРМИРАЧКИ РАДОВИ        

14.1  Набавка,сечење,савијање,постављање и везивање 

ребрасте арматуре B500B , све према статицком 

прорацуну и детаљима арматуре.У цену је 

урачуната арматура за школу и фискултурну салу. 

Обрачун по кg. 

kg 132720.00   

  

14.2 Набавка,сечење,постављање и везивање мрежасте 

арматуре B500А , све према статичком прорачуну и 

детаљима арматуре.У цену је урачуната арматура 

за школу и фискултурну салу. Обрачун по kg. 

kg 56860.00   

  

  АРМИРАЧКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

15.0 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ       

15.1 Набавка и уградња подова учионица, кабинета, 

просторија припреме и осталих просторија за 

боравак деце од хомогене винил антистатик и 

антибактеријских винyл подова d=2 mm  реакције 

на пожар Bfl-s1, SRPS EN 13501 подне облоге типа 

m
2
 2020.00   
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IQ Монолит, IQ гранит произвођача "Tarkett" или 

одговарајуће других произвођача, дебљине d=2mm, 

масе 2800 g/m² лепљењем за подлогу. Подне траке 

испоручују се у ролнама ширине 2m, а спојеви 

трака обрађују се конусно и спојеви међусобно 

варе PVC електродама. У цену урачунати сав 

потребан рад и материјал, као  и премазивање 

подлоге прајмером и израду зидног холкера од 

истог материјала висине 10cm. Обрачун по m
2
. 

15.2 Набавка и уградња подова зборнице, канцеларија 

и библиотеке од текстилних плоча типа Tarkett 

Sky или одговарајуће других произвођача, укупне 

дебљине d=6-7 mm масе 4700 g/m² реакције на 

пожар Bfl-s1, SRPS EN 13501 димензија 50x50cm, 

лепљењем за подлогу. Плоче поставити у боји и 

распореду по захтеву пројектанта. У цену 

урачунати сав потребан рад и материјал, као и 

премазивање подлоге прајмером и израду зидне 

сокле од ПВЦ профилне лајсне висине 10cm. 

Обрачун по m
2
. 

m
2
 220.50   

  

15.3 Набавка и израда равнајућег слоја укупне 

дебљине 0,5-2 cm у свему према перпоруци 

произвођача, Равнајућу масу типа UZIN NC160 

или одговарајући другог произвођача, излити и 

равномерно изравнати металном гладилицом у 

слоју од 0,5-2cm, температура приликом изливања 

у опсегу од 15-25°C влажност ваздуха до 75%, пре 

наношења масе за изравнавање подлогу очистити 

и нанети прајмер UZIN PE360 или одговарајући 

другог произвођача. Обрачун по m
2
. 

m
2
 2240.50   

  

  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ-УКУПНО:   
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16.0 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ       

16.1 Набавка материјала и облагање плафона 

акустичним монтажно демонтажним минералним 

плочама АМФ тип Antaris C или одговарајуће 

других произвођача са равном СК ивицом 

димензија 600x600 mm, дебљине 13,0 mm,класе 

отпорности на пожар A2-s1,d0 према SRPS EN 

13501-1 на металној видној потконструкцији 

ширине 24 mm у белој боји која се везује у АB 

међуспратну конструкцију.Плоче постављати у 

растеру али са тим да најмање парче плоче буде 

веће од 1/4 плоче. У цену улази и радна скела. 

Обрачун по m
2
. 

m
2
 4081.65   

  

16.2 Набавка матријала и облагање вентилационих 

вертикала влагоотпорним гипс картонским 

плочатна ГКБ дебљине 12,5 mm, са израдом 

металне потконструкције причвршћене за зид. 

Укупна дебљина облоге је 48 mm. Металну 

потконструкцију израдити од поцинкованих 

профила, а по пројекту и упутству произвођача. 

Простор  око цеви обложити минералном вуном 

дебљине 50 mm, а затим поставити и причврстити 

гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет 

масом и бандаж траком. У цену улази и радна 

скела.Обрачун по m
2
. 

m
2
 222.00   

  

  СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ- УКУПНО:   

17.0 РАЗНИ  РАДОВИ       

17.1 Набавка материјала Израда јамица, на улазима за 

чисћење ципела,са решеткама које их затварају од 

челичних флахова 20x3 mm у растеру од по 1mm 

,прописно заштићене и офарбане све према шеми 

kom. 5   
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браварије.Димензија 60x120cm . Обрачун по 

комаду. 

17.2 Набавка ,израда и монтажа отирача за обућу ,који 

се сместају 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 комаду. 

kom. 5   

  

17.3 Набавка и уградња металне плочице за ознаку 

зграде. Обрачун по комаду. 
kom. 1   

  

17.4 Набавка и уградња Роло завеса од декоративног 

BLACK- OUT PLATNA за потпуну заштиту од 

сунца и роло механизма са потезним ланчићем. 

Приликом подизања и спустања платна 

контролисе се пропустање дневне светлости и 

положај платна.Систем  се изводи без вођица. 

Систем роло завеса везивати бочно у натпрозорну 

греду типловањем. За подизање и подешавање 

уласка светлости у просторију користи се потезни 

ланчић.Обрачун по m
2
. 

m
2
 592,60   

  

17.5 Израда отвора у плоци изнад I i II спрата за 

излазак на таван светла мера 60x60cm заједно са 

металним капком од челичних профила 40x40mm 

и испуном од челичног лима d=0.5mm,који  се 

поставља на претходно убетониране Л профиле 

по ободу отвора.Метални  капак са  

закључавањем.Све радити према семи браварије.    

Обрачун по комаду. 

    

  

60\60 kom. 3.00     

17.6 Набавка материлаја израда и монтажа челичних 

лестви за приступ таванском простору, са 

премазивањем  заштитном бојом у тону према 

kom. 3.00   
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избору пројектанта у два слоја са фиксирањем 

лестви.Све радити према шеми браварије.Обрачун 

по комаду. 

17.7 Финално чишћење објекта пре техничког пријема 

истог са одвозом и одлагањем шута и остатака 

материјала и амбалаже из објекта и прањем 

канализације,остаци  боје и лакова, као и 

фугомала не могу се бацати у сливнике и WC 

шоље (чишћење и прање стакла,брисање 

подова,прање санитарија I керамике,брисање  

прашине и сл.). Обрачун по m
2
. 

m
2
 4155.50    

  

17.8 Набавка и постављање трајне табле на објекат 

димензије 42x30cm према упутству Канцеларије 

за управљање јавним улагањима Владе Републике 

Србије Обрачун по ком. 

kom. 1.00   

  

  РАЗНИ  РАДОВИ- УКУПНО:   

  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ШКОЛА –УКУПНО:   

VIII 1.ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ФИСКУЛТУРНА САЛА 
1.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        

1.1 Ископ земље  III категорије машинским путем за 

темељне траке, темеље самце и темељне греде са 

депоновањем на осигурано место у оквиру 

парцеле за потребе насипања око темељних 

зидова. Извођач је дужан да пре почетка ископа 

достави надзорном органу свој предлог за 

обезбеђење ископа од урушавања , на основу 

својих технолоских могућности и по потреби 

консултује пројектанта . Обрачун по m
3
. 

m
3
 308.55   

  

1.2 Планирање и набијање дна ископа за израду 

темеља са нивелисањем +/- 2,0cm до МS 20  за 

темељне траке, темеље самце  и греде  у земљи 

m
2
 233.49   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 136 од 323 

III категорије.У цену улазе и попуњавање 

земљом и набијање , односно скидање земље и 

извоз на градилишну депонију.Обрачун по m
2
. 

1.3 Набавка, транспорт,насипање,  разастирање и 

набијање вибро плочама и машинским 

сабијачима-жаба, природног сљунка 0-32mm 

испод темељних трака, темеља самаца  и греда, 

дебљине   d=20cm, до МS20 .  Обрачун по m
3
. 

m
3
 35.00   

  

1.4 Планирање и набијање  постељице до МS 20  за 

подну плочу сале,анекса и тротоаре у земљи III 

категорије са нивелисањем +/- 2cm.  Обрачун по 

m
2
.  

m
2
 988.80   

  

1.5 Набавка , транспорт , насипање , разастирање и 

набијање вибро плочама и машинским 

сабијачима-жаба природног шљунка                                   

0-32 mm преко постељице, а као припрема за 

подну плочу анекса и тротоаре ширине 1.00 m 

око објекта у слоју дебљине   d=20cm , до МS30. 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 65.60   

  

1.6 Набавка , транспорт , насипање , разастирање и 

набијање вибро плочама и машинским 

сабијачима-жаба природног шљунка                                  

0-32mm  преко постељице, а као припрема за 

косе плоче рампи у слоју дебљине d=30-50cm , 

до МS 30. Обрацун по m
3
. 

m
3
 12.08   

  

1.7 Набавка , транспорт , насипање , разастирање и 

набијање вибро плочама и машинским 

сабијачима и ваљцима  природног шљунка                  

0-32mm преко постељице, а као припрема за 

плочу борилишта у слоју дебљине d=60cm , до 

МS30. Обрачун по m
3
. 

m
3
 337.06   

  

1.8 Набавка додатне растресите земље 3-4 категорије,  m
3
 86.25     
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транспорт , насипање , набијање и нивелација 

земље између темељних зидова. Са планирањем  

+/2,00cm. Набијање врсити у слојевима од по 

25cm,до МS20. Обрачун по m
3
 земље у збијеном 

стању. 

1.9 Утовар и одвоз вишка ископане неквалитетне 

земље и шута на депонију коју је одредио 

надлежни градски орган, истоварену земљу на 

депонију грубо испланирати булдожером. 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 220.00   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

2.0 БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАДОВИ       

2.1 Набавка бетона и израда-бетонирање  армирано 

бетонских темељних трака и темеља самаца у 

земљи марке бетона МB према пројекту 

конструкције. Темеље армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање 

радити преко претходно разастртог и набијеног 

шљунка дебљине слоја 15 cm.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде. Обрачун по m
3
 уграђеног бетона. 

m
3
 96.90   

  

2.2 Набавка бетона и и израда АB темељних чаша у 

потребној оплати за темеље самце (темељи 

монтажних стубова), h=80cm,са конусном рупом 

у средини , просечне дебљине зида d=28cm, у 

складу са плановима оплате.Унутрашњи зидови 

чашице су са жљебовима 1x1 cm  (дубина h 

висина) на 5 cm размака, а према детаљу из 

планова оплате.Марка бетона  МB  30.Потребно 

је обезбедити испитивање испорученог бетона у 

m
3
 25.53   
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овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде.Обрачун по m
3
. 

2.3 Набавка бетона и бетонирање АB темељних 

зидова МB према пројекту конструкције. 

Израдити оплату темељних зидова и армирати 

по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 

Бетон уградити и неговати по прописима. У 

цену улазе и оплата и оплатол.Потребно  је 

обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде. Обрачун по m
3
. 

m
3
 42.94   

  

2.4 Набавка бетона и израда АB темељних греда, 

бетоном МB према статичком прорачуну у 

потребној двостраној оплати.Греде армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У 

цену улазе и оплата и оплатол.Потребно  је 

обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде. Обрачун по m
3
 уграђеног 

бетона. 

m
3
 22.80   

  

2.5 Набавка бетона и израда армиране подне плоче 

дебљине 15cm, преко већ израдјене подлоге од 

набијеног шљунка, бетоном МБ према статичком 

прорацуну са потребним дилатацијама. Плоче 

армирати по пројекту, детаљима и статичком 

прорачуну.У дату количину су урачунате и две 

унутрашње рампе и две спољне рампе.Потребно  

је обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде.Обрачун по m
3
. 

m
3
 133.41   

  

2.6 Набавка бетона и израда АB хоризонталних 

серклажа ,на висини 220cm од готовог пода и 

врху преградних зидова од преградног блока 
m

3
 10.80   
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d=12cm и d=25cm, армираним бетоном МB 20,у 

потребној оплати.Серклаже  армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У 

цену улазе оплата,оплатол,подупирачи и 

помоћна скела..Потребно  је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде.Обрчун по m
3
. 

2.7 Набавка бетона, бетонирање у потребној оплати, 

транспорт и монтажа  АB монтажних стубова, 

дужине 8,77 m, бетоном МB30. Арматура не 

улази у ову цену већ се обрачунава у склопу 

армирачких радова.  Приликом монолитизације 

стубова на позицијама са додатним 

добетонирањем  стубова на фасади убетонирати 

све потребне анкере ради везе са украсним 

фасадним АB стубовима (по пројекту). Обрачун 

по m
3
. 

    

  

40x50cm - 16 kom. m
3
 28.06     

40x40cm - 8 kom. m
3
 11.20     

2.8 Набавка бетона и израда АB стубова димензија 

25x25cm, 25x50cm, бетоном МB према 

статичком прорачуну,у потребној 

оплати.Стубове  армирати по пројекту, детаљима 

и статичком прорачуну.У цену улазе и оплата, 

подупирачи и помоћна скела.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде. Обрачун по m
3
 уграђеног бетона. 

m
3
 5.46   

  

2.9 Набавка бетона ,транспорт и уградјивање бетона у 

АB украсне стубове - вертикалне фасадне 
m

3
 6.74   
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маске,бетоном МB30, у потребној оплати.У цену 

улазе и оплата, подупирачи и помоћна 

скела.Бетон уградити и неговати по прописима. 

Потребно је обезбедити испитивање испорученог 

бетона у овлашћеној лабораторији и приложити уз 

остале атесте и потврде. Обрачун по m
3
. 

2.10 Набавка бетона ,транспорт и уградјивање бетона 

у АB зидна платна - зидови рампи - две 

унутрашње и једна спољна рампа ,ширине 20cm , 

бетоном МB30, у потребној оплати.Платна су 

различитог пресека и  висина.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде. Обрачун по m
3
. 

m
3
 3.00   

  

2.11 Набавка и уградјивање бетона у АB зидна платна 

ширине 25cm испод трибина који подупиру 

трибине , бетоном МB30, у потребној оплати. 

Платна су различитог пресека и висина.У цену 

улазе и оплата, подупирачи и помоћна 

скела.Бетон уградити и неговати по прописима. 

Потребно је обезбедити испитивање испорученог 

бетона у овлашћеној лабораторији и приложити уз 

остале атесте и потврде.Обрачун по m
3
. 

m
3
 32.06   

  

2.12 Набавка бетона и бетонирање АБ греда које носе 

трибине бетоном МБ30 у потребној оплати. 

Греде су ширине 25 cm, статичке висине 55 cm. 

У изгледу тј. у подужном пресеку су под углом ( 

у паду) и "тестерасто-степенастог" изгледа. У 

цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна 

скела.Бетон уградити и неговати по прописима. 

Потребно је обезбедити испитивање испорученог 

бетона у овлашћеној лабораторији и приложити 

m
3
 11.65   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 141 од 323 

уз остале атесте и потврде. Обрачун по m
3
. 

2.13 Набавка бетона и израда АB хоризонталних 

греде правоугаоног пресека, бетоном МB 30,у 

потребној оплати .У цену улазе и оплата,оплатол,  

подупирачи и помоћна скела.Бетон уградити и 

неговати по прописима. 

Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде.  Обрачун 

по m
3
. 

m
3
 49.79   

  

2.14 Набавка бетона и израда АB медјуспратне пуне 

плоце d=18cm, бетоном МB30,у глаткој оплати у 

свему према пројекту конструкције,детаљима и 

статичком прорачуну. 

У цену улазе и оплата,оплатол,  подупирачи и 

помоћна скела. Бетон уградити и неговати по 

прописима. Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 

приложити уз остале атесте и потврде.  

Обрачун по m
3
.уграђеног бетона. 

m
3
 12.08   

  

2.15 Набавка бетона и бетонирање АB  "ферт" плоче 

дебљине 16+4cm анекса бетоном МB30,у 

потребној оплати.У цену улазе и оплата,оплатол,  

подупирачи и помоћна скела.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде.Обрачун по m
2
. 

m
2
 70.93   

  

2.16 Набавка бетона и израда АB кровног венца 

дебљине 12cm висине на анексу спортске сале, 

бетоном МB30,у глаткој оплати у свему према 

пројекту конструкције,детаљима и статичком 

прорачуну. У цену улазе и оплата,оплатол,  

m
3
 1.80   
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подупирачи и помоћна скела.Бетон уградити и 

неговати по прописима. 

Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији 

и приложити уз остале атесте и потврде. 

 Обрачун по m
3
 уграђеног бетона. 

2.17 Набавка бетона и бетонирање  АB хоризонталних 

и вертикалних елемената трибина, дебљине 12cm 

,различитих ширина и дужина , бетоном МB30,у 

потребној оплати.Натур бетон у глаткој оплати 

или слично.Страница  која није у оплати се 

глетује до црног сјаја . 

У склопу оплате поставити обрађене троугласте 

лајсне 2/2 cm ради елиминисања оштрих 

ивица.У цену улазе и оплата,оплатол,  

подупирачи и помоћна скела.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде.Обрачун по m
3
. 

m
3
 47,85   

  

2.18 Набавка бетона и бетонирање  АB степеника 

на трибинама , димензија 24*20*90 cm , 

бетоном МB30,у потребној оплати.Натур бетон 

у глаткој оплати типа. У склопу оплате 

поставити обрађене троугласте лајсне 2/2 cm 

ради елиминисања оштрих ивица.Страница 

која није у оплати се глетује до црног сјаја.У 

цену улазе и оплата,оплатол.Бетон уградити и 

неговати по прописима.Потребно је 

обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз 

остале атесте и потврде.Обрачун по m
3
. 

m
3
 1.70   
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2.19 Набавка бетона и израда армирано бетонских 

косих степенишних плоча d=15cm, бетоном МB 

30 у глаткој оплати, са истовременим  

бетонирањем  степеника различитих димензија у 

оплати. 

Бетон уградити и неговати по прописима.У цену 

улази и оплата са оплатолом.Потребно је 

обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде.Обрачун по m
3
 уграђеног 

бетона. 

m
3
 2.85   

  

2.20 Набавка бетона и израда АB солбанка на 

зиданим зидовима,висине  7cm,бетоном  МB 30 у 

потребној оплати.Бетон уградити и неговати по 

прописима.У цену улази и оплата са 

оплатолом.Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији 

и приложити уз остале атесте и потврде.Обрачун 

по m
3
 уграђеног бетона. 

m
3
 1.70   

  

2.21 Набавка материјала и израда тротоара и 

спољашњих рампи од штампаног бетона ,d=10cm 

,ширине  100cm са дилатационом фугама у нагибу 

од објекта 2%, преко већ израђене подлоге од 

збијеног природног шљунка, бетоном МB30. 

Површина  се заврпто штампа, штити и 

негује.Бетон уградити и неговати по прописима. 

У цену улазе и оплата,оплатол,  подупирачи, и 

помоћна скела.Потребно  је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде. Обрачун по m
2
. Набавка материјала и 

израда тротоара и спољашњих рампи од 

m
2
 108.02   
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штампаног бетона, d=10cm,ширине  100cm са 

дилатационом фугама у нагибу од објекта 2%, 

преко већ израђене подлоге од збијеног природног 

шљунка, бетоном МB30.Површина  се заврпто 

штампа, штити и негује.Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улазе и оплата, 

оплатол,  подупирачи, и помоћна скела.Потребно  

је обезбедити испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 

атесте и потврде.Обрачун по m
2
. 

  БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

3.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

3.1 Набавка материјала и зидање преградних зидова 
дебљине 12 cm  клима блоком Зорка или 

одговарајуче у продужном малтеру размере 1:2:6. 

Превез радити на пола блока, а везу са осталим 

зидовима на правилан начин. По завршеном 

зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна 

скела и малтер. 

Обрачун по m
2
. 

m
2
 94,29   

  

3.2 Набавка материјала и зидање фасадних зидова 
клима 
блоком Зорка d=25cm или одговарајуће других 

произвођача са маx λ=0,201 W/mK, у продужном 

малтеру R1:3:9.Зидање извести квалитетно са 

равним површинама,оштрих ивица и у свему 

према вазецим прописима за ову врсту радова.У 

цену улази и помоћна скела и малтер.Обрачун по 

m
3
 зида са одбијеним отворима. 

m
3
 130.65   

  

3.3 Набавка материјала и зидање унутрасњих зидова 

клима блоком Зорка или одговарајуче d=25cm, у 

продузном малтеру  R 1:3:9. Зидање извести 

квалитетно са равним површинама,оштрих ивица 

и у свему према важецим прописима за ову врсту 

m
3
 38.64   
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радова.У цену улази и помоћна скела и малтер. 

Обрачун по  m
3
 зида са одбијеним отворима. 

3.4 Набавка материјала и израда једноредних 

вертикалних   канала за вентилационе цеви до 

Ø160 , дим керамичког димњачког блока 

25x19x19cm, канал извести заједно са завршном 

капом, канал израдити у зони тавана од 

међуспратне конструкције изнад анекса, висина 

канала h=90cm. Обрачун по m канала. 

m 2.70   

  

3.5 Набавка материјала и машинско малтерисање 

зидова од клима блока и бетона и шпалетни око 

врата и прозора са коришћењем-уградњом угаоних 

лајсни,гипсаним машинским малтером дебљине 

15-20mm по систему "Кнауф" или одговарајуће. 

Подлогу очистити и наквасити. Пре  алтерисања 

поставиити вођице на растојању од 1,8m. Малтер 

нанети машински, 120 минута након 

малтерисања површине обрадити равњачом, а 

затим глетелицом. Финална површина је уједно 

глетована. У цену улази и помоћна 

скелаОбрачун по m
2
 отвори површине до 3m

2
 

    

  

зидови m
2
 986.50     

3.6 Набавка материјала и машинско малтерисање 

плафона и  хоризонталних и вертикалних делова 

плафона, греда од бетона и косих плоча 

степеништа и подеста, гипсаним машинским 

малтером дебљине 15-20mm по систему "Кнауф" 

или одговарајуће. Подлогу очистити и наквасити. 

Пре малтерисања поставиити вођице на растојању 

о 1,8m.  Малтер нанети машински, 120 минута 

након малтерисања површине обрадити равњачом, 

а затим глетелицом. Финална површина је уједно 

глетована. У цену улази и помоћна скела и угаоне 

лајсне. Обрачун по m
2
 улазе у обрачун количине 

малтерације. Позиција ценом обухвата и угаоне 

m
2
 463.90   
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АЛ наменске лајсне за машинско малтерисање 

3.7 Набавка материјала и малтерисање сокле, бочних 

страна рампи и степеништа, продужним малтером 

у два слоја. Пре малтерисања соклене површине 

очистити и подлогу испрскати цементним млеком 

размере 1:1, справљеним са оштрим песком, 

дебљине слоја 4-5mm. Водити рачуна да се 

спојнице не испуне. Први слој, грунт, радити 

продужним малтером од просејаног шљунка, 

"јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој 

малтера и нарезати га. Други слој справити са 

ситним чистим песком, без примеса муља и 

органских материја и нанети преко првог слоја. 

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и 

праве. Малтер  квасити да не дође до брзог 

сушења и "прегоревања". Обрачун по m
2
. 

m
2
 63.24   

  

3.8 Набавка материјала и израда цементне кошуљице 

са ободном дилатацијом и сечењем дилатација по 

потреби, дебљине d=6cm, размере 1:3, армиране 

фибринским влакнима,као подлоге за постављање 

паркета и керамиких плочица, завршну површину 

фино испердашити. Обрачун по m
2
. 

m
2
 788.46   

  

3.9 Набавка материјала и израда цементне кошуљице 

са одређивањем пада, у мокрим чворовима, 

дебљине d=5cm, размере 1:3, армиране фибринским 

влакнима,као подлоге за постављање подлога од 

керамичких плочица, извести падове 1% према 

сливницима и споља према тротоарима око објекта, 

завршну површину фино испердашити.Кошуљицу 

извести са ободном дилатацијом и сечењем 

дилатација по потреби.Обрачун по m
2
. 

    

  

Мокри чворови  m
2
 32.30     

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   
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4.0 ТЕСАРСКИ  РАДОВИ       

4.1 Набавка материјала и израда кровне конструкције 
анекса од цетинарског (јела или смрча) дрвета, 

прве класе у свему према статичком прорачуну и 

пројекту.У цену урачунати и премазивање 

конструкције заштитним премазима против 

инсеката и гљивица и заштитни PP премази 30 

мин.  према ГП ЗОП. 

Обрачун по m
2
 хоризонталне површине. 

m
2
 88.76   

  

4.2 Набавка материјала и постављање дашчане 

подлоге преко кровне конструкције.  

Даске дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне 

јелове даске, оптималне дужине поставити на 

додир и заковати.У цену урачунати  и  

премазивање конструкције заштитним премазима 

против инсеката и гљивица и заштитни ПП 

премази 30 мин. према ГП ЗОП. Обрачун по m
2
 

косе  површине. 

m
2
 95.74   

  

  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ УКУПНО:   

5.0 ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ       

5.1 Набавка материјала и покривање кровних 

површина анекса  равним поцинкованим 

пластифицираним  лимом, дебљине 0,60 mm. 

Покривање извести у тракама међусобно спојеним 

дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и 

дуплим лежећим у хоризонталном правцу, 

смакнутим на пола. Покривање извести по 

пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Обрачун по m
2
 косе површине. 

m
2
 95.74   

  

5.2 Набавка материјала  и покривање вентилационих 

капа за вентилацију крова равним 

пластифицираним поцинкованим лимом  

d=0.6mm, са свим потребним радњам. Лим треба 

прописно причврстити,  уз завршну обраду бојом 

у тону по избору пројектанта. Све према детаљу у 

m
2
 28.00   
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пројекту. Обрачун по m
2
 косе површине. 

5.3 Набавка материјала и покривање крова сале 

кровним термо панелима.Панели се постављају 

преко челичне конструкције. Испуна панела од 

камене вуне дебљине 60 mm у ламелама са 

влакнима управно на облогу Густине мин 100 

kg/m
3
, Коефицијент термичке проводљивости мин 

λ=0.035 W/mК. Поцинковани, бојени челични 

лимови d=0.6 mm. У цену урачунати све потребне 

ивичне опшивке, опшивке слемена, опшивке 

вентилационе капе,и опшивка везе зида и крова. 

Обрачун по m² косе површине. 

m
2
 872.92   

  

  ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ-УКУПНО:   

6.0 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

6.1 Набавка материјала и израда хидроизолације 

преко АB плоче и АB сокле приземља сале и 

анекса. Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" 

нанети четком или прскањем, на температури 

вишој од 10 степени. Варење битуменских трака 

извести загревањем траке пламеником са 

отвореним пламеном, размекшавањем  

битуменске масе површине која се лепи и 

слепљивањем сопственом масом за подлоги; 

Траку залепити целом површином, са 

преклопима 10 cm, посебну пажњу посветити 

варењу спојева 

Хидроизолацију извести од следећих слојева: 

- Хладан премаз битулитом "А" 

- Кондор 4 или одговарајуће,  варен за подлогу 

- Два слоја полиетиленске фолије, URSA 

SЕCО 500 или одговарајуће. Обрачун по m
2
. 

m
2
 909.08   

  

6.2 Набавка материјала и израда хидроизолације m
2
 32.31     
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употребом двокомпонентног  малтера, ојачаног 

влакнима, са врло ниским модулом 

еластичности, на бази цемента и специјалних 

полимера отпорних на алкалије. Садржи агрегат 

ситне гранулације и одговарајуће адитиве за 

водонепропусност  и заштиту бетонских подлога 

изложених силама затезања типа  Sikalastic®-

152  или одговарајуће истих или побољшаних 

својстава. Хидроизолацију извести са ојачањима 

по угловима и око продора инсталација и 

сливника употребом еластичне хидроизолационе  

траке, са полиестреском  мрежицом за лепљење 

са обе стране и елстичном зоном у средини, која 

се користи као део системског решења заптивања 

у комбинацији са водонепропусним  лепком за 

керамику, керамичким плочицама и 

полимерцементним  хидроизолационим 

материјалима. Хидроизолацију извести и уз 

зидове-сокла до висине 20cm. Хидроизолацију 

извести уз претходно детаљно чишћење 

цементне  кошуљице.Хидроизолација се наноси 

у санитарним блоковимаи техничкој просторији. 

Обрачун по m
2
. 

6.3 Набавка материјала и израда хидроизолације 

крова анекса од битуменских трака типа Кондор 

4 или одговарајуће преко припремљене дасчане 

подлоге. Испод лима,преко дашчане оплате 

поставити слој хидроизолације у тракама 

спајаним са преклопом од 10 cm у правцу нагиба 

крова, кондор поставити и испод канала преко 

цементне кошуљице - слоја за пад,као и целом 

висином атике са заврчним подвијањем и 

m
2
 95.82   
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везивањем за серклаж са спољашње стране 

серклажа.Постављање хидроизолације извести у 

топлом поступку. Обрачун по m
2
. 

6.4 Набавка материјала и израда термоизолације 

подне плоче од екструдираног полистирена – 

стиродура Austrotherm HPS или одговарајуће 

дебљине d=10cm, са постављањем PVC фолије 

преко стиродура. Обрачун по m
2
. 

m
2
 875.84   

  

6.5 Набавка материјала и израда термоизолације 

плоче изнад анекса сале,термоизолацијом од 

камене вуне d=20cm, заједно са двоструком  

PVC фолијом, са коеф. Λмаx =0,033 W/mК 

Обрачун по m
2
. 

m
2
 70.90   

  

6.6 Набавка материјала и израда термоизолације 

контактне фасаде у систему ROFIX FIRESTOP 

или одговарајуеће од камене вуне Кнауф FKD-

S или одговарајуће истих или побољшаних 

својстава,других  произвођача D=12cm, макс. 

топлотне проводљивости Λмаx=0,035  према 

следећем опису: 

- ROFIX UNISTAR UNISTAR или одговарајуће 

- лепак за лепљење термоизолације од камене 

вуне и обраду површине са армирањем 

арматурном мрежицом у 3 руке. 

- ROFIX F50 стакленом мрежицом за армирање 

- лепљење  плоча од тврде камене вуне  d=12 cm 

типа 

Кнауф FKD-S или одговарајуће. 

- типловање PVC типловима 

- постављање угаонихи   лајсни   са мрежицом по 

угловима и око отвора наношење 3 слоја  

грађевинског  лепка  са утапањем мрежице  у 

m
2
 211.37   
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први слој лепка. У обрачун површине не улазе 

отвори већи од 3m
2
.  Обрачун по m

2
. 

6.7 Набавка материјала и израда термоизолације 

контактне фасаде, шпалетни око врата и прозора и 

око стуба испред улаза у салу од камене вуне 

Кнауф FKD-S или одговарајуће других 

произвођача d=5cm,минималне топлотне 

проводљивости Λмаx=0,035 према следећем 

опису: 

- ROFIX UNISTAR UNISTAR или одговарајуће 

- лепак за лепљење термоизолације од камене 

вуне и обраду површине са армирањем 

арматурном мрежицом у 3 руке. 

- ROFIX F50 стакленом мрежицом за армирање 

- лепљење  плоча од тврде камене вуне  d=5 cm 

типа Кнауф FKD-S или слично. 

- типловање PVC типловима 

- постављање угаонихи   лајсни  са мрежицом по 

угловима и око отвора наношење 3 слоја  

грађевинског  лепка   са утапањем PVC мрежице  

у први слој лепка. Обрачун по m
2
. 

    

  

шпалетне камена вуна d=5cm m
2
 10.35     

венца камена вуна d=2cm m
2
 19.76     

6.8 Набавка материјала и израда термоизолације 

вентилисане фасаде од камене вуне Кнауф 

Ventacusto  или одговарајуће других произвођача 

d=12cm, макс. топлотне проводљивости 

Λмаx=0,035, позиција укључује и 

водонепропусну  паропропусну заштитну фолију 

за термоизолацију,  према следећем опису: 

- Плоче минералне вуне поставити тесно једну 

уз другу, без зазора између плоча и механички 

m
2
 635.70   
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причврстити да би се постигао ефекат 

притискања плоча на носећи зид. 

Користити специјално дизајниране типлове за 

вентилисане фасаде. Тип, дужина типла и 

начин уградње у свему према упутству 

произвођача типлова. Препоручени број 

типлова је 5 коm/m, а у ивичним зонама 

повећати број због јачег струјања ветра. 

- преко вуне поставити заштитну фолију. 

У обрачун површине не улазе отвори већи од 

3m
2
. Обрачун по m

2
. 

6.9 Набавка материјала и израда термоизолације 

вентилисане фасаде од камене вуне Кнауф 

Вентацусто или одговарајуће других произвођача 

d=5cm, макс. топлотне проводљивости 

Λмаx=0,035 око шпалетни прозора и врата, 

позиција укључује и водонепропусну 

паропропусну заштитну фолију за 

термоизолацију,  према следећем опису: 

Плоче минералне вуне поставити тесно једну уз 

другу, без зазора између плоча и механички 

причврстити да би се постигао ефекат 

притискања плоча на носећи зид.Користити 

специјално дизајниране типлове за вентилисане 

фасаде. Тип, дужина типла и начин уградње у 

свему према упутству произвођача типлова. 

Препоручени број типлова је 5 коm/m, а у 

ивичним зонама повећати број због јачег 

струјања ветра. 

- преко вуне поставити заштитну фолију. 

Обрачун по m
2
. 

m
2
 43.52   

  

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   
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7.0 СТОЛАРСКИ   РАДОВИ       

7.1 Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних 

врата.Врата од алуминијумских профила типа 

NISSAL ID-10 или одговарајуће других 

произвођача. Без термопрекида. 

Бојени по RAL-u 7036. Са све довратницима и 

первајз лајснама од алуминијума. Дрвени дупло 

шперован плот дебљине 30-45mm са испуном од 

перфориране иверице бојен у бело 

полиуретанском бојом. Застакљивање према 

шеми једноструким каљеним стаклом  4mm. 

Алуминијумски профили, штокови опшивају 

комплетну дебљину зида. Врата се снабдевају 

шаркама, кваком и бравом без прага. 

Све комплет радити према шеми столарије. 

Обрачун по комаду. 

    

  

I               100/220 kom 7.00     

II i II`       70/220 kom 8.00     

III           200/220 kom 2.00     

  СТОЛАРСКИ   РАДОВИ-УКУПНО:   

8.0 БРАВАРСКИ РАДОВИ       

8.1 Двокрилна алуминијумска улазна врата. 

Врата се израђују од побољшаних 

алуминијумских профила са термопрекидом у 

боји RAL 7036 типа ALUMIL, REYNAЕRS или 

одговарајући других произвођача са троструким 

EPDM гумама за дихтовање, испуна је од 

алуминијумских термопанела у боји RAL 7036. 

Врата снабдевена рукохватом. 

Макс. топлотна проводљивост профила 

Ud=2,3 W/m
2
К или мање. Звучна изолација 

максимално  Рw,P=45dB. 
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Такође врата снадбевена свим потребним 

оковом који је сертификован на минимално 

10000 узастопних отварања,бравом  за 

закључавање, као и аутоматом за аутоматско 

затварање. Обрачун по комаду. 

XIV     250/250 kom 2.00     

8.2 Двокрилна унутрашња врата са фиксним 

елементима са стране и надсветлом.Изводе се од 

елоксираних алуминијумских профила типа 

ALUMIL, REYNAЕRS или одговарајуће других 

произвођача у боји по RAL-у 7036. Застакљена су 

памплекс стаклом 3.3.1, без термопрекида. 

Дихтовање  обезбедити постављањем четкица у 

доњој зони. 

Врата су снабдевена оковом сертификованим на 

мин. 10000 узастопних отварања и цилиндар 

бравом са три кључа,све према избору шеми 

браварије. Обрачун по комаду. 

    

  

XIII     240/250 kom 1.00     

8.3 Набавка и уградња прозора према шеми 

браварије. Прозори се израђују од побољшаних 

алуминијумских профила типа са термопрекидом 

ALUMIL, REYNAЕRS или одговарајуће у боји по 

RAL-у 7036. 

Застакљен је троструким термопан стаклом 

пуњеним аргоном д=4+16+4+16+4 mm. 

Унутрашње стакло нискоемисионо. 

Макс. топлота проводљивост алуминијумских 

профила Uf=2,3 W/m
2
К или мање. 

Макс. топлотна проводљивост стакла Ug=1,1 

W/m
2
К или мање. 

Заптивање троструким EPDM гумама. Звучна 
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изолација Rw,P=45 dB. 

Поставити подшток у боји RAL 7036 за прихват и 

везивање алуминијумске окапнице. Поставити  

алуминијумске солбанке-окапнице са базном 

потконструкцијом у боји RAL 7036. 

Унутрашње потпрозорне даске извести од MDF 

фарбан полиуретаном у боји RAL 7036. 

Снабдевен је потребним оковом сертификованим 

на минимум 10000 узастопних отварања. 

Све радити према шеми браварије. Обрачун по 

комаду. 

21      390/150 kom 5.00     

22       400/105 kom 3.00     

23       152/105 kom 8.00     

25       477/150 kom 3.00     

26       482/150 kom 3.00     

27       400/400 kom 6.00     

8.4 Набавка и уградња прозора према шеми 

браварије. Прозори се израђују од побољшаних 

алуминијумских профила са термопрекидом типа  

ALUMIL, REYNAЕRS или одговарајуће других 

произвођача,у боји по  RAL -у 7036. Застакљен је 

двоструким термопан стаклом 

д=3.3.1+12+3.3.1mm.  пуњеним аргоном. 

Заптивање извести троструком EPDM гумом. 

Поставити алуминијумске солбанке  RAL 7036 са 

базном потконструкцијом. Поставити подшток за 

прихват и везивање алуминијумске окапнице. 

Унутрашње потпрозорне даске извести од MDF 

фарбан полиуретаном  RAL 7036. 

Снабдевен је потребним оковом сертификованим 
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на минимум 10000 узастопних отварања. макс. 

топлотна проводљивост АL профила Uf=2,3 

W/m2К макс. топлотна проводљивост стакла 

Ur=1,1 W/m
2
к.  Све радити према шеми 

браварије. Обрачун по комаду. 

28       170/120 kom 1.00     

8.5 Набавка и уградња противпожарних врата 

металне конструкције од кутијастих профила 

(крило и сток), са противпозарном испуном од 

камене вуне. Крило је опсивено Аl профилом, 

пластифицирано у рал по жељи инвеститора и 

аутора пројекта. Врата морају бити отпорна 

према пожару мин 30мин, што извођач доказује 

извештајем  о испитивању од стране домаће 

акредитоване лабораторије, атестом. Врата имају 

дупли ред противпозарних експандирајућих трака 

на стоку и крилу. Врата снабдети одговарајућим 

оковом, анти паник (push-bar) бравом и 

аутоматом за самозатварање. 

Све заптивке извести од квалитетних EPDM 

материјала. Испоручилац деказује да су врата 

изведена према тразеним захтевима. 

Такође врата опремити и вентилационом 

ресетком од целицног лима, ватроотпорном, која 

се затвара позарноотпорном  експандирајућом 

траком, која експандира на високим 

температурама и заптива ламеле ресетке у 

слуцају позара и спрецава продор топлоте и дима. 

    

  

PPV1 240/220 kom 2.00     

PPV 2 80/220 kom 2.00     

8.6 Набавка и уградња преграда у санитарним 

чворовима од ламинованих, водоотпорних 
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столарских плоча дебљине 

28mm, са блиндираним ивичним површинама од 

елоксираних алуминијумских профила. Преграда 

је снабдевена некородирајућим потпорним 

ногицама висине 200mm, оковом, граничницима, 

елоксираном ручицом и двоположајном бравом. 

Висина преграде је 200cm.  

Све радити према шеми браварије. Обрачун по 

комаду. 

TUŠ-1  233/95/210 кom 2.00     

8.7 Набавка и израда ограде на степеништима унутар 

и испред објекта и рампама у приземљу од 

фарбаних челичних кутијастих профила 

40x20x2mm у боји RAL 7036 са испуном од 

перфорираног лима у боји RAL 7036 у свему 

према стандардима за браварију. 

Висина ограде 120 cm. Рукохват на висини 60 cm 

за рампе. Ограде везивати са бочне стране 

степенишних кракова као и рампи. 

Све радити према шеми  браварије.  

Обрачун по m. 

    

  

OG 1 m 20.80     

OG 3 m 45.60     

8.8 Набавка и израда рукохвата на степеништима 

унутар и испред објекта и рампама у приземљу 

од Рукохват од фарбаних челичних кутијастих 

профила 40x40x2mm и 40x20x3mm у боји RAL 

7036 у свему према стандардима за браварију. 

Рукохват на висини 60cm за рампе. 

Ограде везивати са бочне стране степенишних 

кракова као и рампи. Све радити према шеми 

браварије. Обрачун по m. 
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 OG 2  рукохват m 2.80     

  БРАВАРСКИ РАДОВИ- УКУПНО :   

9.0 ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

9.1 Набавка материјала израда и монтажа 

хоризонталних  олука од поцинкованог  

пластифицираног  лима d=0.60mm  квадратног 

попрецног пресека 15x15cm, RS 0,70m ,заједно 

са опсивањем цела кровне конструкције  и АB 

стрехе спортске сале.Позиција обухвата сав 

потребан потрошни материјал, спојна и везивна 

средства, поцинковане  куке-држче и 

слично.Обрачун по m. 

m 64.00   

  

9.2 Набавка материјала израда и монтажа 

хоризонталних  олука од поцинкованог  

пластифицираног лима d=0.60mm  квадратног 

попрецног пресека 12x12cm, РС 0,50m, заједно са 

опсивањем цела кровне конструкције  и АB стрехе 

анекса.Позиција обухвата сав потребан потрошни 

материјал,спојна и везивна средства, поцинковане 

куке-држче и слично .Обрачун по m. 

m 30.40   

  

9.3 Набавка материјала и постављање  угаоних 

опшивки крова анекса са зидом хале и крова 

школе са зидом хале, од поцинкованог 

пластифицираног  лима d=0.60mm,  RŠ 0.70 

m.опшивка  се обликује према кровном 

покривачу. Позиција обухвата сав потребан 

потрошни материјал,спојна и везивна средства, 

поцинковане  куке- држаче и слично. 

Обрачун по m. 

m 44.83   

  

9.4 Набавка материјала, израда и монтажа олучних 

вертикала 10x20 cm од пластифицираног  

поцинкованог  лима, развијене ширине 60cm, 

дебљине 0,60mm, са израдом везе за фасаду и  
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везе са хоризонталним  олуцима преко штуцне. 

Олучне вертикале које иду преко контактне-

демит фасаде поставити на растојању 10-20 mm 

од завршног слоја фасаде, а вертикале које се 

налазе на вентилисаним  фасадама поставити у 

фасадни систем са острављањем  5cm за 

вентилацију фасаде. Позиција обухвата сав 

потребан потрошни материјал, спојна и везивна 

средства, поцинковане куке-држче и 

слично.Обрачун по m. 

вертикални олук 10x20 cm m 67.60     

9.5 Набавка материјала и опшивање калканских 

зидова анекса поцинкованим  пластифицираним  

лимом, развијене ширине  (RS) до 60 cm, 

дебљине 0,60 mm. Опшивање извести по 

детаљима и упутству пројектанта.  Испод лима 

на зиду поставити слој тер папира, који улази у 

цену опшивања. Позиција обухвата сав 

потребан потрошни материјал, спојна и везивна 

средства, поцинковане  куке-држче и слично. 

Обрачун по m. 

m 6.60   

  

9.6 Набавка материјала и израда окапница 

калканских зидова анекса и декоративних  

стубова сале поцинкованим  пластифицираним  

лимом, развијене ширине (RŠ) 25 cm, дебљине 

0,60 mm. Окапницу препустити за 3 cm. 

Опшивање извести по детаљима и упутству 

пројектанта.  Испод лима поставити слој тер 

папира, који улази у цену опшивања.Позиција 

обухвата сав потребан потрошни материјал, 

спојна и везивна средства, поцинковане  куке-

држче и слично. Обрачун по m. 

m 8.90   

  

9.7 Набавка материјала и уградња вентилационих  

капа за залузинама од поцинкованог  

пластифицираног  лима d=0.60mm,за  

kom 3.00   
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вентилацију крова. Све радити према детаљу у 

пројекту уз постовање техницких норматива за 

извођење ове врсте радова. Обрачун по комаду. 

9.8 Опшивање продора вентилационих  канала и 

капа кроз кровне равни поцинкованим  

пластифицираним  лимом развијене ширине 

60cm. Опшив подићи за 30cm и увући у спојницу 

у обзиду канала.Позиција обухвата сав потребан 

потрошни материјал, спојна и везивна средства, 

поцинковане  куке-држче и слично... 

Обрачун по комаду. 

kom 9.00   

  

  ЛИМАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

10.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

10.1 Набавка материјала и облагање унутрашњих 

подова подним керамицким плоцицама прве класе 

димензија 33x33cm или 30x60 cm ,  у боји по 

избору инвеститора, у санитарним цворовима  у 

потребним нагибима према сливницима. Плоцице 

се лепе на претходно припремљену и нанешену 

подлогу, флексибиним лепком за керамику типа 

Цересит CM16 или о дговарајуће других 

произвођача. Плочице поставити са фугом 2mm. 

Постављене плочице фуговатии  флексибилном 

водоодбојном фуг масом типа Цересит CE 43 или 

одговарајуће других произвођача , а на крају све 

површине треба добро очистити. Обрачун по m
2
. 

m
2
 32.38   

  

10.2 Набавка материјала и облагање зидова зидним 

керамицким плоцицама прве класе димензија 

25x40 cm или 30x60cm, у боји по избору 

инвеститора, у санитарним чворовима и 

свлачионицама, до висине h=210cm. Плочице се 

лепе на претходно припремљену подлогу 

флексибиним лепком за керамику типа Цересит 

m
2
 224,36   
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CM 16 или одговарајуће дргих 

произвођача.Плочице поставити са фугом 2mm. 

Постављене плочице фуговатии  флексибилном 

водоодбојном фуг масом типа Цересит CE 43 или 

одговарајуће других произвођача,плочице 

постављати љати са заобљеним алуминијумским 

лајснама око прозора и на угловима око 

вертикалних канала и опшивки које су урачунате 

у цену. Обрачун по m
2
 у обрачунату површину не 

улазе отвори.У цену урачуната и скела. 

10.3 Набавка материјала и облагање  унутрашњих 

подова у холовима,свлачионицама,теретани и 

техничким просторијама подним гранитним 

противклизним керамичким плочицама димензија 

30x60 или   60x60cm  дебљине 8-10mmи дезена по 

избору инвеститора, I класе. Плоцице се лепе на 

претходно припремљену и нанешену подлогу, 

флексибиним лепком за керамику типа Цересит 

CМ 16 или одговарајуће других произвођача. 

Плочице поставити са фугом  2mm. Постављене 

плочице фуговати  флексибилном водоодбојном  

фуг масом типа Цересит CЕ 43 или одговарајуће 

других произвођача, а на крају све површине 

треба добро очистити.  У цену улази и израда 

сокле висине 10 cm. Обавезно је извести 

еластичне ал. дилатационе разделнице на местима 

дилатирања објекта као и на сваких макс. 8m које 

су урачунате у цену. Обрачун по m
2
. 

m
2
 216.00   

  

10.4 Набавка материјала и облагање  унутрашњих 

степеница (газишта) подним гранитним 

противклизним Р9 керамичким плочама RAGNO 

Realstone Jerusalim STEP TILE  или одговарајуће 

других произвођача по избору 

инвеститора,димензија 30x150cm, 40x100cm или 

50x100cm дебљине 20mm у дезену по избору 

инвеститора, I класе. Плоце се лепе на претходно 

m
2
 16.92   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 162 од 323 

припремљену и нанешену подлогу, флексибиним 

лепком за гранитну керамику типа Цересит CМ 16 

или одговарајуће других произвођача. Плочице 

поставити са фугом 2mm. Плочице са обореним 

ивицама препустити 2-3cm преко чела степеника. 

Постављене плочице фуговатии  флексибилном 

водоодбојном фуг масом типа Цересит CЕ 43 или 

одговарајуће других произвођача ,а на крају све 

површине треба добро очистити.Гранитне плоче 

постављати без прелазних и завршних лајсни. 

Обрачун по m
2
. 

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

11.0 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

11.1 Набавка материјала и глетовање фино 

малтерисаних зидова и делове плафона и греда, 

косих и бочних делова плоча и косина са доње 

стране степеништа дисперзионом танкослојном 

масом за врло фино изравнавање и заглађивање 

унутрашњих зидних и плафонских површина. 

Површине обрусити, очистити и извршити 

неутрализовање. Прегледати и китовати мања 

оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута. Поставити угаоне АL 

лајсне према потреби, лајсне су урачунате у цену 

позиције. У цену урачуната и скела. Обрачун по 

m
2
. Отвори преко 3m

2
 се не обрачунавају у 

површину 

m
2
 1226.04   

  

11.2 Набавка материјала и бојење глетованих зидова 

до висине 150 cm масним заштитним 

високоотпорним, водоперивим  бојама по избору 

инвеститора. Све површине очистити и премазати 

подлогом, а затим бојити бојом први и након 

сушења и други пут. Поставити угаоне АL лајсне 

m
2
 381.07   
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према потреби, лајсне су урачунате у цену 

позиције.У цену урачуната и скела. Обрачун по 

m
2
.Oтвори преко 3m

2
 се не обрачунавају у 

површину 

11.3 Набавка материјала и завршна обрада површина 

у натур бетону бојом за бетон у тону по избору 

пројектанта, бетонске површине детаљно 

очистити и исправити евентуалне недостатке, 

пукотине и неправилности. Боју за бетон нанети 

у два слоја. Обрачун по m
2
. 

m
2
 472.84   

  

11.4 Набавка материјала и бојење глетованих  зидова и 

плафона, полудисперзивном пастелном бојом из 

палете зелених, плавих, розе и жутих тонова по 

избору пројектанта. Све површине очистити и 

премазати подлогом, а затим бојити бојом први и 

након сушења и други пут. 

У цену урачуната и скела. 

Обрачун по m
2
. 

Oтвори преко 3m
2 

се не обрачунавају 

m
2
 844.97   

  

  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

12.0 ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ       

12.1 Набавка материјала и завршна обрада фасадних 

зидова контактне фасаде фасадним системом типа 

ROFIX FIRESTOP  или одговарајуће другог 

произвођача. Систем завршно извести од: 

- ROFIX  UNI предпремаз - подлога 

или одговарајуће другог произвођача 

- ROFIX  SiSi –Putz  VITAL Силиконско-

силикатни завршни малтер или одговарајуће 

другог произвођача 

Термоизолацију са лепком и мрежицом премазати 

фасадном подлогом у боји фасаде,израдити 

фасаду и загладити у светлијем тону - бела 

m
2
 241.48   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 164 од 323 

боја.Класа реакције на пожар А2 s1 d0. У 

квадратуру не улазе спољашњи отвори већи од 

3m
2
.Обрачун по м

2
. 

12.2 Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле за 

извођење грађевинских, грађевинско занатских 

радова и инсталација. Скелу монтирати и 

одржавати по важећим прописима.Обрачун по 

m
2
. 

m
2
 920.70   

  

12.3 Набавка материјала и обрада малтерисане сокле 

ROFIX BSP или одговарајући другог произвођача 

фабрички замешаним мозаичним водоперивим 

малтером за сокле у боји RAL 7036 са 

заглађивањем. Подлогу ошлајфовати и очистити, 

импрегнирати и нанети подлогу. ROFIX  BSP  или 

одговарајући других произвођача 

наносити равомерно и заглађивати до подједнаке 

и уједначене заглађености. Обрачун по m
2
. 

m
2
 63.24   

  

12.4 Набавка материјала и израда вентилисане фасаде 

од  панела са потребном припадајућом 

подконструкцијом. Вентилисана фасада од 

композитнх HPL панеал типа Trespa,Fundermax, 

Eternit плоча или слично.Панели постављени на 

потребној подконструкцији са термоизолационим 

слојем, обрачунатим у изолатерским радовима. 

Панели су једнострано пресвучени интегрисаном, 

декоративном површином, у боји по избору 

пројектанта.Састав и израда панела је 

оптимизована за спољну примену, што значи да 

површина панела неће еродиорати или избледети 

због изложености сунчевим зрацима.Потребно је 

да производ има ватроотпорни квалитет 

А2s1d1.Развијене површине, комплет изведене 

позиције са подконструкцијом и свим потребним 

припремним радовима и материјалом до потпуне 

m
2
 679.22   
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готовости у складу са описом.Отвори (врата и 

прозори) на фасади су одбијени а шпалетне 

обрачунате.Позиција обухвата и потребну 

потконструкцију. Обрачун по m
2
. 

  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ-УКУПНО:   

13.0 ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ        

13.1 Набавка и постављање храстовог паркета 

укивањем и лепљењем за подлогу.Подлугу 

израдити од првог слоја ОSB 10mm и другог слоја 

под 45° са лепљењем и шрављењем поцинкованим 

анкер виојсима у поглогу. 

 Поставити паркет I класе, дебљине 22 mm, у слогу 

- рибља кост, а преко претходно очишћене 

подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају 

бити затворене. Закивати сваку другу дашчицу за 

подлогу, а поред зида сваку.  

Између паркета и зида оставити дилатационе 

разделнице. Поред зидова поставити храстове 

сокла лајсне h= 6cm I класе и на сваких 80 cm 

причврстити их за зид. 

На прелазима са рампама поставити алуминијумску 

прелазну лајсну која је урачуната у цену . 

Сучељавања геровати. Обрачун по m
2
. 

m
2
 559.55   

  

  ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ- УКУПНО:   

14.0 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

 Набавка материјала и уградња спустеног плафона 

типа АМФ или одговарајуће. Плоче од цементом 

повезаних дрвених влакана,беле 

боје,натур,димензије плоца су 600x1200 

mm,дебљине 25mm. Потконструкцију цине 

поцинковани CD 27x60x27x0.6 mm и UD 

28x27x06 mm профили. CD профили су нониус 

вешаљкама причвршћени за секундарну 

конструкцију. Размак примарних CD профила је 

m
2
 784.25   
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100cm,секундарних је 30 cm,на које се 

причвршћују плоче. Ивице плоча су оборене. 

Плафон је отпоран на ударце лопте, ,класе 

отпорности на пожар B-s1, d0 према SRPS ЕN 

13501-1.Плоче постављати у растеру али са тим 

да најмање парче плоче буде веће од 1/4 плоче. У 

цену улази и радна скела.Обрачун по m
2
. 

14.2 Набавка матријала и облагање вентилационих 

вертикала влагоотпорним гипс картонским 

плочатна GKB дебљине 12,5 mm, са израдом 

металне потконструкције причвршћенц за зид. 

Укупна дебљина облоге је 48 mm.  

Металну потконструкцију израдити од 

поцинкованих профила, а по пројекту и 

упутству произвођача. 

Простор  око цеви обложити минералном 

вуном дебљине 50 mm, а затим поставити и 

причврстити гипс картонске плоче.  

Саставе обрадити глет масом и бандаж траком. 

У цену улази и радна скела. Обрачун по m
2
. 

m
2
 12.50   

  

  СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ- УКУПНО:   

15.0 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА        

 Уколико  је   материјал    за   израду   челичне   

конструкције   зардјао   или   делимично  зарђао,  

потребно    је  пре   радова   на   заштити 

конструкције   извршити   пескарење 

конструкције.  Напомиње  се  да   пескарење     

конструкције    није   обухваћено   предмером, јер  

се претпоставља   да  је  материјал    у таквом  

стању,  да  материјал    није  нападнут  корозијом  

или  је  то  у  мањем  обиму, тако  да се  неки 
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делови   конструкције     очисте  од  корозије   

челичном   четком  и  уз   остале  радње  на   

отпрашивању.  

 Пре  свих  радова  на   заштити конструкције,  

мора  се   обавестити   надзорни    орган   да  се  

изврши  процена  стања   материјала   за  израду  

челичне  конструкције   сагласно претходно   

наведеном.Потребна  противпозарна  заштита 

челичне  конструкције   је 30 минута према ГП 

ЗОП. 

Челична  конструкција   се  антикорозионо   И   

противпозарно   ,  штити  премазима   PLAMSTOP  

или одговарајуће  са свим потребним  атестима, 

према  следећем  : 

I. Антикорозиони   премаз PLAMSTOP   

PRAJMER или одговарајуће  , са дебљином   слоја    

30 микрона. Утрошак материјала 6-7m
2
/кg , 

наношење четком  , ваљком  или шприцом .  

Међупремазни      интервал  8х.Овај слој  се  

наноси  непосредно   након  пескарења 

конструкције (IV) 

II. Експанзиони   премаз PLAMSTOP   од 500 

микрона  за  тразену   ватроотпорност   30минута 

или одговарајуће  . Утрошак материјала 2-

2.5m
2
/кg  за дебљину слоја 200-250 микрона у 

једном  премазу .Наношење четком  , ваљком  

или шприцом .   

Међупремазни интервал  8х. 

III.Трећи  слој је естетски – завршни  PLAMSTOP   

ЕMAJL или одговарајуће  . 

 Собзиром   да конструкција   неће бити  видна , 

то  се овај слој неће  ни  радити. 
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15.1 Набавка материјала, израда  и  монтажа челичне  

конструкције   од ХОП кутијастих профила ,  у 

свему  према статичком прорачуну , детаљима  

челика са рекапитулацијом  количина, 

техничким условима за израду  и монтазу 

челичне конструкције ,  са  свом  шрафовском 

робом и  челичним  лимовима  , елетродама 

за заваривање итд. Обрачун по kg. 

kg 25627.70   

  

15.2 Набавка материјала и наношење антикорозионог   

премаза  PLAMSTOP   PRAJMER или 

одговарајуће  према  опису  I. , а  за  развијену  

површину   за наношење боје 900m
2
   (900m

2
 / 

6m
2
/Кg=150)     Обрачун по kg. 

kg 100.00   

  

15.3 Набавка материјала и наношење експанзионог   

премаза  ПЛАМСТОП   од 500 микрона или 

одговарајуће  - два премаза,  према  опису  II. ,а  

за развијену  површину     за наношење боје 900m
2
  

2x(900m
2
 / 2.0m

2
/Kg=450Кg).Обрачун по kg. 

kg 600.00   

  

15.4 Набавка материјала и бојење  конструкције– 

наношење  свих  премаза , са поправком   на  лицу  

места због оштећења при   транспорту   и  услед  

варења  на монтажи (паушално додато  30%   

развијене површине за  бојење).Обрачун по m
2
. 

m
2
 780.00   

  

  ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА-УКУПНО:   

16.0 РАЗНИ РАДОВИ        

16.1 Набавка материјала Израда јамица, на улазима 

за чишћење ципела,са решеткама које их 

затварају од челичних флахова 

20x3 mm у растеру од по 15mm ,прописно 

заштићене и офарбане све према шеми 

браварије. Димензија 60x120cm. Обрачун по 

комаду. 

kom 2.00   

  

16.2 Набавка ,израда и монтажа отирача за обућу 

,који се смештају у претходно припремљена 
kom 2.00   
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удубљења у поду ветробрана дубине 2 

cm.Отирач је дебљине 4cm,а димензија 

120x50cm у основи. По ободу се раде 

прохромски профили. Обрачун по комаду. 

16.3 Израда отвора у плочи изнад I спрата за излазак 

на таван светла мера 60x60cm заједно са 

металним капком од челичних профила 40x40mm 

и испуном од челичног лима d=0.5mm,који  се 

поставља на претходно убетониране L профиле  

по ободу отвора.Метални  капак са 

закључавањем. Све радити према шеми 

браварије. Обрачун по комаду. 

    

  

60\60 kom 1.00     

16.4 Набавка материлаја израда и монтажа челичних 

лестви за приступ таванском простору, са 

премазивањем  заштитном бојом у тону према 

избору пројектанта у два слоја са фиксирањем 

лестви. 

Све радити према шеми браварије.Обрачун по 

комаду. 

kom 1.00   

  

16.5 Набавка и уградња ПВЦ цеви фи 120 mm и 

ПВЦ заштитних решетака за вентилацију 

крова,са заштитном мрежицом, на калканским 

зидовима у зони тавана спортске сале и анекса.  

Обрачун по ком. 

kom 4.00   

  

16.6 Набавка и монтажа пластичних седишта оквирних 

димензија 430 x 70 x 360 mm, постављених на 

осном растојању 480mm,на трибинама са 

анкеровањем  у бетонске хоризонталне талпе 

поцинкованим  анкерима са 2-4 анкера. 

Све комплет.Обрачун по комаду. 

kom 346.00   

  

16.7 Дефинитивно чишћење објекта пре техничког 

пријема истог са одвозом и одлагањем шута и 

остатака материјала и амбалаже из објекта и 
m

2
 750.00   
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прањем канализације,остаци  боје и лакова, као 

и фугомала не могу се бацати у сливнике и WЦ 

шоље (чишћење и  прање стакла,брисање 

подова,прање санитарија и керамике, брисање  

прашине и сл.).Обрачун по m
2
. 

  РАЗНИ РАДОВИ--УКУПНО:   

IX ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА 

1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

1.1 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСЕ        

 Обележавање трасе будућег цевовода водовода 

и канализације пре почетка радова на ископу. 

Ако при извођењу радова нека тачка се уклони, 

поновно снимање тог дела пада на извођача. 

Обрачун је по m обележене трасе. 

    

  

а)  водовод m 445.00       

б)  фекална  канализација m 227.20      

ц)  атмосферска канализација m 444.00      

1.2 
 
ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ 

      

 Геодетско снимање изведеног стања пре 

затрпавања цевовода са песком и земљом и 

израда елабората са уписом у катастар. 

Обрачун је по м' снимљене трасе. 

 

   

  

 а)  водовод m 445.00     

 б)  фекална  канализација m 227.20     

 ц)  атмосферска канализација m 444.00     

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

2.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

2.1 ИСКОП ЗЕМЉЕ       

 Ископ рова у земљи III категорије, у свему 

према детаљима из пројекта. Попречни пресек 

рова у свему према датом детаљу, ширина у дну 
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D+0,5m, а дубине до 2.60m. Ископани 

материјал се депонује на 1,0 m од ивице рова.  

Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и 

објекте, извођач  је дужан да изврши њихово 

обележавање. У  цену  ископа су урачунати 

ископ, ручни ископ за проширење рова 

приликом монтирања ревизионих силаза,  

заштита других инсталација, депоновање земље 

на потребном остојању, грубо планирање дна, 

црпљење подземне воде, обезбеђење рова,  као 

и сви други трошкови који терете ову позицију. 

Обрачун количина је вршен од коте набијене  

постељице тротоара и коловозне конструкције, 

па до пројектованих кота дна рова.                 

Обрачун по m³. 

а)  водовод m
3
 225.30      

б)  фекална  канализација m
3
 316.50     

ц)  атмосферска канализација m
3
 552.00      

2.2 Ископ земље III категорије за водонерно окно, 

у свему према детаљима из пројекта.  

Ископани материјал се депонује на 1,0 m од 

ивице ископа. Ако се при ископу наиђе на 

друге инсталације и објекте, извођач  је дужан 

да изврши њихово обележавање. У  цену  

ископа су урачунати ископ, заштита других 

инсталација, депоновање  земље на потребном 

остојању, грубо планирање дна, црпљење 

подземне воде,  као и сви други трошкови који 

терете ову позицију.Обрачун по m³. 

 

   

  

а)  водовод m
3
 12.20     

2.2 РАЗУПИРАЊЕ РОВА       
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Разупирање бочних страна рова, металном 

атестираном  подградом затвореног типа, у 

складу са важећим законима и прописима о 

безбедности и здрављу на раду и датим 

техничким условима. Разупирање вршити 

паралелно са напредовањем  ископа, без продора 

околног материјала у ров, уз обезбеђење  100% 

сигурности у току рада у рову. На местима 

спровођења ископа поред околних објеката, 

обезбедити темеље објеката од клизања, како не 

би дошло до њиховог оштећења или 

деформације. На местима укрштања са 

постојећим  подземним инсталацијама, исте 

обезбедити од деформације и оштећења. По 

завршеном полагању цеви, извршити постепено 

уклањање подграде, паралелно са набијањем 

насутог материјала у рову, водећи рачуна да не 

дође до оштећења цеви, подземних инсталација 

и околних објеката. Оплата се уграђује при 

ископу рова дубине од 1 до 2.60 m. Обрачун 

једностране оплате по m². 

 

   

  

а)  фекална  канализација m
2
 475.00     

б)  атмосферска канализација m
2
 961.20     

2.3 ПЕСАК       

Набавка, транспорт  и  уградња  песка  испод, 

око  и  изнад водоводних и  канализационих   

цеви, у слоју  од 10 cm  испод  и 10 cm изнад  

цеви, са  равнањем доњег  слоја  у 

пројектованом  паду. Песак  мора  бити  чист, 

уједначене   гранулизације, без  примеса  

органских  материја  и  збијености од 90%  

Проктора. Обрачун  је  по m³ 
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а)  водовод m
3 67.60     

б)  фекална  канализација m
3 106.30     

ц)  атмосферска канализација m
3 157.00       

2.4 
 
ЗАТРПАВАЊЕ   МАТЕРИЈАЛОМ   ИЗ  

ИСКОПА 
    

  

Затрпавање рова пробраним  материјалом  из  

ископа у  слојевима   од  по  30 cm  уз набијање  

до  природне  збијености, уз  одобрење 

надзорног   органа.  Обрачун  је  по m³. 

    

  

а)  водовод m
3 151.70     

б)  фекална  канализација m
3 195.20     

ц)  атмосферска канализација m
3 365.00     

2.5 ОДВОЗ  МАТЕРИЈАЛА       

Одвоз преосталог материјала из ископа 

камионима на депонију коју одреди надзорни 

орган. У јединичну цену позиције улази  утовар,  

транспорт  и истовар.  

Обрачун  је  по m³ одвезене земље у самониклом 

стању. 

    

  

а)  водовод m
3
 85.80      

б)  фекална  канализација m
3
 121.30      

ц)  атмосферска канализација m
3
 187.00      

2.6 ЗАТРПАВАЊЕ  РОВА ТАМПОНОМ       

Набавка, транспорт  и  затрпавање  рова 

машинским  танпоном  крупноће d = 0 - 60 mm, 

у  слојевима дебљине  од  по  30cm, са 

машинским  набијањем  до  потпуне  

збијености. Обрачун  по  m³. 

    

  

а)  водовод m
3
 6.00      

б)  атмосферска канализација m
3
 30.00      

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ- УКУПНО:   



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 174 од 323 

3.0 ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ       

3.1 ВОДОВОДНО   ОКНО         

 

Израда  водоводног  окна димензија 1.9x3.2x2 m, 

са водонепропусном  бетоном МB 30 од чега је 

под и плафон дебљине 15 cm а зидови дебљине  

20 cm. У јединичну цену позиције  улази  сав 

потребан  рад и  спојни  и везни  материја као и 

атестирање пењалице. Oбрачун је по  комаду. 

kom 1.00   

  

3.2 УГРАДЊА АРМАТУРЕ       

Набавка, транспорт, извлачење, исправљање, 

чишчење, размеравање, обележавање,сечење, 

савијање, монтажа, везивање и уградња арматуре 

за водомерно окно у свему према пројекту и 

детаљима арматуре.Плаћа се све комплет по кг 

готове арматуре без обзира на профил и врсту 

бетонског гвожђа.Обрачун по кg. 

    

  

B500А (ČBR 500/560) kg 270.00      

B500В(МАG 400/500) kg 37.00      

3.3 РЕВИЗИОНО  ОКНО       

Набавка, транспорт и монтажа бетонских 

цилиндричних прстенова 800 и 1000, односно 

једностраног  конусног прстена Q 625 , на 

предвиђеним  шахтовима. Након монтаже 

бетонских прстенова, у које су уграђене 

ливено гвоздене атестиране пењалице 

извршити унутрашње малтерисање  спојева. 

Дно бетонирати са водонепропусним  бетоном 

МB 25 са израдом кинета. Обрачун  је  по m. 

    

  

а)  фекална  канализација   Ø1000  m 18.20      

б)  атмосферска  канализација Ø1000 m 20.30      

3.4 АНКЕР БЛОК        

Набавка материјала и бетонирање анкер Kom 30.00     
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блокова код свих чворова на водоводној  

мрежи у земљи, просецне колицине 0.2m³/ком. 

Обрачун по комаду урађеног анкер блока. 

3.5 СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА       

Сечење афсалтне конструкције за израду 

прикључака на уличну водоводну мрежу.  

Ширина сечења за водоводне цеви износи 0.80 

m. Обрачум по m исеченог материјала. 

m 25.00   

  

3.6 
 

РАЗВИЈАЊЕ И РУШЕЊЕ АСФАЛТА       

 

Поновно асфалтирање исечених и разбијених 

асфалтних површина приликом израде 

прикључака на водоводну и атмосферску 

канализацију мрежу дебљине слоја d=20 cm, са 

израдом подлоге од тврдог дробљеног камена. 

Обрачнун по m² разбијеног материјала 

m
2
 20.00   

  

3.7 АСФАЛТИРАЊЕ        

 

Поновно асфалтирање исечених и разбијених 

асфалтних површина приликом израде 

прикључака на водоводну и атмосферску 

канализацију мрежу дебљине слоја d 20 cm, са 

израдом подлоге од тврдог дробљеног камена. 

m
2
 20.00   

  

3.8 

Набавка ,транспорт и монтажа ливено-гвоздених 

пењалица МЈ6.285. Обрачун је по комаду 

уграђене пењалице у ревизионом окну  

kom 140.00   

  

  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ –УКУПНО:   

 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Целокупна канализација и водовод морају бити 

изведени према техничким прописима за 

подручје општине Краљево, усаглашени 

упутствима за израду унутрашњих инсталација 

водовода и канализације у објектима а све на 
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основу одобреног пројекта. Измене се могу 

вршити само по одобрењу надзорног органа. 

Инвеститор задржава право измене појединих 

радова, као и право повећања или изостављања 

појединих позиција. У случају непредвиђених  

накнадних радова, извођач  је дужан да 

предходно поднесе надзорном органу анализу 

цена, па тек по одобреној цени да изврши такве 

радове. Обрачун ће се извршити према стварно 

извршеним количинама,  измереним на лицу 

места, без обзира на количине у предмеру. Све 

канализационе и водоводне цеви измериће се по 

дужном метру кроз средину цеви. 

Сви фазонски делови код канализације (лукови, 

редуцири, етажи, ревизије), као и фитинг код 

водовода (колена, лукови, редуцири, Т-комади) 

не обрачунавају  се посебно, већ се мере и 

обрачунавају  као праве цеви. Код редуцир делова 

обрачунава  се већи пречник. Исто тако, сва 

потребна пробијања зидова и таванице, као и 

дубљења жљебова за полагање свих цеви и сва 

потребна рабицирања, зазиђивања, крпљења и 

малтерисања по извршеном  полагању цеви, све 

отворе за цеви које пролазе кроз зидове пожарних 

сектора затворити ватроотпорном  заптивном 

масом на 180 мин ватроотпорности,  не плаћају 

се посебно, већ морају бити обухваћени ценом 

дужног метра цеви. Сваки рад и материјал  који 

се наводе у појединим позицијама  овог  

предрачуна морају бити обухваћени ценом 

дотичне позиције, као и све остале дажбине. Овај 

општи опис је за сваку позицију овог предрачуна. 

4.0 РАЗВОД ФЕКАЛНЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ       

4.1 ПРИКЉУЧЕЊЕ   КАНАЛИЗАЦИЈЕ       
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Прикључење  новопројектоване  фекалне 

канализације на новопројектовани  главни 

ревизиони силаз. У  јединичну цену позиције 

улази сав потребан рад, спојни  и                             

везни   материјал.   Обрачун је по коm 

kom 1.00   

  

4.2 КАНАЛНИ ПОКЛОПАЦ       

Набавка, транспорт и уградња ливено гвозденог 

каналног поклопца заједно са оквиром. Обрачун 

по коm. 

    

  

Носивости 400 KN kom 2.00     

Носивости 75  KN kom 1200     

4.3 

ПОДНИ СЛИВНИЦИ       

Набавка , транспорт и уградња подног сливника од 

тврдог PVC-a. У јединичну цену позиције улази  

сав потребан рад и спојни и везни материјал. 

Обрачун по комаду. 

    

  

Ø 110 mm kom 1.00     

Ø 75 mm kom 40.00     

4.4 ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ       

Набавка ,транспорт и монтажа канализационих 

цеви од тврдог  ПВЦа заједно са потребним 

фазонским комадима, и спојним и везним 

материјалом за  израду канализационог  развода. 

 У јединичну цену позиције улази и испитивање 

монтираног развода на вододржљивост које треба 

извести у присуству надзорног  органа. 

У јединичну  цену позиције  улази сав потребан 

рад, спојни  и  везни материјал.Обрачун  је  по  m.  

    

  

Ø 200  mm m 196.40     

Ø 160  mm m 45.70     

Ø 125  mm m 91.90     

Ø 110  mm m 287.00     
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Ø  75   mm m 279.60     

Ø  50   mm m 117.90     

  ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ-УКУПНО:   

4.5 ВЕНТИЛАЦИЈА     

 

Набавка вентилационе капе  од тврдог  ПВЦ-а.                

У  јединичну  цену позиције  улази  сав потребан  

рад  и  спојни  и  везни материјал. 

Обрачун  је  по  ком 

    

  

 Ø 150  mm    kom 8.00     

 Ø 100  mm                                                                    kom 6.00     

  РАЗВОД ФЕКАЛНЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ УКУПНО:                                                               

5.0 РАЗВОД АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ       

5.1 

ПРИКЉУЧЕЊЕ   КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Прикључење  новопројектоване  атмосферске 

канализације на улични колектор.          У  

јединичну цену позиције улази сав потребан рад, 

спојни  и  везни материјал. Обрачун је по 

комаду. 

kom  1.00   

  

5.2 КАНАЛНИ ПОКЛОПАЦ 

Набавка, транспорт и уградња ливено гвозденог 

каналног поклопца заједно са оквиром. Обрачун 

по комаду 

    

  

носивости 400 КN.                                                        kom 6.00     

носивости 125 КN kom 7.00     

5.3 ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ  

Набавка, транспорт и монтажа канализационих  

цеви од ПВЦа- СН4  заједно са потребним 

фазонским комадима - СН4, и спојним и 

везним материјалом за  израду канализационог  

развода. У јединичну цену позиције улази и 

испитивање монтираног развода на 

вододржљивост које треба извести у присуству 
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надзорног  органа. 

У јединичну  цену позиције  улази сав 

потребан рад, спојни  и  везни материјал. 

Обрачун по m. 

Ø 315 mm m 44.20     

Ø 250 mm m 145.70     

Ø 200 mm m 97.00     

Ø 160 mm m 197.20     

5.4 КАНАЛ  ДУЖИНЕ 50 cm 

Набавка, транспорт и  уградња канала 150 mm 

од композита ширине светлог отвора 15 cm и 

грађевинске  ширине 18.5 cm , грађевинске  

висине 21 и дужине 50 cm,  са прикључком  за 

вертикални излив DN 150 од композита, са 2 

чеона поклопца и ребрасте решетке од ливеног 

гвожђа за пешачки саобраћај. 

У  јединичну  цену  позиције  улази   сав  

потребан рад  и  спојни  и  везни материјал. 

Oбрачун је по комаду. 

kom 33.00   

  

 РАЗВОД АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ –УКУПНО:   

6.0 РАЗВОД  ВОДОВОДА        

6.1 КАНАЛНИ ПОКЛОПАЦ 

Набавка, транспорт и уградња ливено гвозденог 

каналног п оклопца заједно са оквиром. Обрачун 

по ком. носивости 125 КNт 

kom 1.00   

  

6.2 ПРИКЉУЧАК  ВОДОВОДА 

Прикључење   новопројектованог   водовода  на 

уличну  водоводну  линију.  У  јединичну  цену  

позиције  улази  сав  потребан рад, спојни  и  

везни  материјал. Обрачун по комаду.  

kom 1.00   

  

6.3 Набавка,транспорт  и уградња цеви за воду од 

полиетилена високе густине за радни притисак од 
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PN10 бара за водоводни развод у  објекту и ван 

објекта.Под монтажом се подразумева 

обележавање вода, пренос потребног материјала, 

контрола елемената за монтажу, пренос 

елемената до места уградње и спајање истих у 

рову У јединицну цену позиције улази сав 

потребан рад, спојни и везни материјал. Обрачун 

по m. 
 
D 110 mm m 360.00     

D 90 mm m 92.00     

D 75 mm m 63.00     

D 63 mm m 61.20     

D 50 mm m 49.90     

D 32 mm m 95.50     

6.4  

ФАЗОНСКИ КОМАДИ И ВОВОВОДНА 

АРМАТУРА У ВОДОМЕРНОМ ОКНУ  

Набавка,  транспорт и уградња следеће 

водоводне арматуре и фазонских делова у 

водомерном окну. У јединицну цену позиције 

улази сав потребан рад, спојни и везни материјал 

Обрачун  је  по  комаду. 

 

   

  

- МS полуспојка Ø50/Ø50 kom 1.00     

- поцинкован муф Ø50 kom 1.00     

- поцинкован редукција Ø50/Ø40 kom 1.00     

- вентил са испустом Ø40 kom 1.00     

- инпулсни водомер Ø40 kom 1.00     

- вентил Ø40 kom 1.00     

- поцинковано колено Ø40 kom 1.00     

- поцинковано дупли нипли Ø40 kom 1.00     

- X комад Ø40 са навојем Ø40 kom 1.00     

- редукција комад Ø50/Ø40 kom 1.00     
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- Т комад Ø80/Ø50 kom 1.00     

- овални затварач  Ø80 kom 3.00     

- инпулсни водомер Ø80 kom 1.00     

- хватач нечистоће  Ø80 kom 1.00     

- редукција комад Ø100/Ø80 kom 2.00     

- FF комад Ø100/600 kom 2.00     

- туљак са слободном прирубницом Ø100 kom 2.00     

6.5 ПЧЦ  ВОДОВОДНЕ  ЦЕВИ 

Набавка,  транспорт  и  уградња  челичних 

поцинкованих  водоводних  цеви, заједно  са 

фитинзима  за  радни  притисак  од  PN 10 бара 

за водоводни  развод у објекту. У јединицну 

цену позиције улази сав потребан рад , спојни 

и везни материјал.Обрачун  је  по m. 

    

  

Ø 65  mm m 32.80     

Ø 52 mm m 28.70     

6.6 ПП-Р ВОДОВОДНЕ  ЦЕВИ        

Набавка , транспорт и уградња полипропиленских 

термо стабилних водоводних цеви , заједно са 

фитинзима , за радни притисак од PN 20 бара за 

водоводни развод у објекту.У јединичну  цену 

позиције  улази  сав  потребан рад,  спојни  и  

везни  материјал. Обрачун  је  по m. 

    

  

D 50 mm m 11.00     

D 40 mm m 41.90     

D 32 mm m 33.00     

D 25 mm m 169.30     

D 20 mm m 314.00     

6.7 ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ 

a) Набавка,  транспорт и уградња пропусних 

вентила са никлованом розетом и капом. У 

јединицну цену позиције улази сав потребан рад, 
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спојни и везни материјал. Обрачун  је  по  ком. 

Ø 20 mm kom 32.00     

Ø 15  mm kom 74.00     

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ    

a) Набавка,  транспорт и уградња пропусних 

вентила са точкићем.  У јединицну цену позиције 

улази сав потребан рад, спојни и везни 

материјал Обрачун  је  по  ком 

    

  

Ø 65 mm kom 3.00     

6.8 УГАОНИ ВЕНТИЛИ 

 Набавка,транспорт  и уградња угаоних 

пониклованих вентила. 

У јединицну цену позиције улази сав потребан 

рад, спојни и везни материјал.  

Обрачун  је  по  ком 

 

   

  

Ø 15  mm kom 172.00     

6.9 ПРОТИВПОЖАРНИ ЗИДНИ ХИДРАНТ 

 Набавка , транспорт и монтажа 

противпожарног зидног хидранта Ø 50 mm, 

заједно са металном зидном кутијом, вентилом, 

млазницом и тревира цревом дужином 15 m.           

У јединицну цену позиције улази сав потребан 

рад ,  спојни  и везни материјал. Обрачун по 

ком. 

kom 18.00   

  

6.10 ПРОТИВПОЖАРНИ НАЗЕМНИ ХИДРАНТ 

Набавка , транспорт и монтажа надземног 

противпожарног   хидранта  Ø 80 mm, који се 

састоји од: стуба, кућишта вентила, водилице 

вентила, водилице, главе за кључ, два тревира 

црева дужине по 15m које ће се чувати у орману 

које стоји поред надземног хидранта.   Хидранти 

су са два надземна прикључка за "Ц" црево. Уз 

хидрант се уграђује и "N" и '' FF" комад Ø 80. У 

јединицну цену позиције улази сав потребан рад ,  

спојни  и везни материјал.Обрачун по комаду. 

kom 5.00   
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6.11 

 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ 

ПРИТИСКА 

Набавка, транспорт и монтажа противпожарног 

постројења за повећање притиска воде следећих 

карактерисика: 

напор пумпе  H= 20.00 m  проток воде Q= 5,00 l / s 

Постројење мора да има радну и резервну пумпу. 

У јединичну цену позиције улази сав потребан 

рад, спојни и везни материјал.Обрачун по ком.                                                        

kom 1.00   

  

6.12 

УГРАДБЕНА ГАРНИТУРА 

Набавка , транспорт и монтажа уградбене 

гарнитуре  која се састоји од вентила Ø 80 mm 

телескопске шипке и ливеногвоздене  капе. У 

јединицну цену позиције улази сав потребан рад , 

спојни  и везни материјал.Обрачун по комаду.  

kom 5.00   

  

6.13 

 ИСПИТИВАЊЕ НА ПРОБНИ ПРИТИСАК 

Испитивање монтираног водоводног  рзвода  на 

потребни  притисак  од 10 бара, у свему према 

техницким прописима  и  нормативима за ову 

врсту радова. У јединицну цену   позиције улази 

сав потребан  рад, спојни  и  везни материјал. 

Обрачум по m. 

m 1355.00   

  

6.14 

НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ 

Набавка, транспорт и уградња неповратног  

вентила. У јединицну цену позиције  улази сав 

потребан рад, спојни  и везни материјал. 

Обрачун  је  по  ком. 

    

  

 Ø 65 mm kom 2.00     

6.15 

       ДЕЗИНФЕКЦИЈА  ВОДОВОДНОГ РАЗВОДА 

Дезинфекција  водоводног  развода  у  свему 

према  техничким   прописима и  нормативима  

за ову  врсту  радова.  Дезинфекцију  мора  

вршити овлашћена  установа. По  завршеној  

m 1355.00   
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дезинфекцији водоводну  мрежу  добро  испрати. 
Обрачун  је  по  m. 

 

6.16 

 

  ЦЕВНА ИЗОЛАЦИЈА 
Набавка, транспорт и уградња цевне изолације од експандираног   

полиетилена   ( ламафлекса ) дебљине зида 13 mm.  У  јединичну 

 цену позиције  улази   сав потребан  рад, спојни и везни  материјал. 
Обрачун  је по  m . за цев  D20 

  

 

    

  

за цев D20 m 15.00     

6.17   МЕШАЧ ТОПЛЕ И ХЛАДНЕ ВОДЕ                                                            
Набавка, транспорт  и уградња мешача топле и 

хладне воде са подесивим термостатом.   У 

јединицну цену позиције  улази сав потребан рад, 

спојни  и везни материјал. Обрачун је по комаду. 

kom 1.00   

  

  РАЗВОД  ВОДОВОДА –УКУПНО:   

7.0 САНИТАРНИ   УРЕЂАЈИ  

Све санитарне објекте и прибор дужан је извођаћ  

да набави тек на основу поднесених и  од стране 

надзорног органа одобрених угледних примерака. 

Сви објекти су I класе "А" категорије, тј. 

најбољег квалитета и морају бити стручно и 

најпажљивије  монтирани и спојени са 

водоводном и канализационом мрежом, без 

икаквих оштећења а према упутсвима и 

детаљима надзорних лица. Све оштећене објекте 

и прибор извођац  мора о свом трошку скинути и 

монтирати нове. Ценом објекта су обухваћена   

сва потребна штемовања, уграђивања  потребних 

одговарајућих  типлова, потребна крпљења и 

малтерисања. Сав уграђени спојни и везни 

материјал мора бити обавезно високог квалитета, 

отпоран на корозију и прилагођен усвојеном 

систему градње 

    

  

7.1 ЕЛЕКТРИЧНИ  БОЈЛЕР 

Набавка, транспорт  и  уградња  електричног 

бојлера. У јединичну  цену позиције  улази  сав 
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потребан  рад,  спојни  и  везни  материјал. 

Обрачун  је по комаду. 

запремине 120 l kom  6.00      

запремине 80 l kom 1.00     

запремине 60 l kom 5.00     

запремине 50 l kom 4.00     

запремине 30 l kom 1.00     

запремине 10 l kom 1.00     

7.2 ТУШ  КАДА 

а)      Набавка, транспорт и уградња акрилне 

туш каде и кабине, са туш батеријом  за  топлу  

и  хладну воду и сифоном. У јединичну цену  

позиције улази  сав потребан  рад,  спојни  и  

везни  материјал. Обрачун  је по  комаду. 

    

  

дим 90 x 90                                                               kom 6.00       

б)      Набавка, транспорт и уградња риголе 

дужине 100 cm за туш са решетком од 

нерђајућег  челика и сифоном, са туш батеријом 

са зидним клизачем за топлу и хладну воду и 

држачем пешкира.  У  јединичну цену  позиције 

улази  сав  потребан  рад, спојни  и  везни  

материјал. Обрачун је по комаду 

kom 1.00   

  

7.3 СЕДИШТЕ ЗА ТУШИРАЊЕ 

Набавка,   транспорт   и   уградња преклопног 

седишта за туширање од нерђајућег  челика у 

тоалету за особе са инвалидитетом. Уз 

седиште уградити два рукохвата од нерђајућег  

челика димензије 600 mm. 

Обрачун  је  по  ком 

kom 1.00   

  

7.4 ПИСОАР 

Набавка, транспорт и уградња зидног писоара 

од фајанса, са мануелним испирним вентилом са 

притисним дугметом, хромиран за 

kom 8.00   
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индивидуалне писоаре са временском 

регулацијом и комплет одливне арматуре. У 

јединичну цену  позиције улази сав  потребан  

рад,  спојни  и  везни  материјал.Обрачун је по 

комаду. 

7.5 WC  ШОЉА 

а)      Набавка,  транспорт  и  уградња   WC  

шоље, комплет  са нискомонтажним   

водокотлићем,   WC    даском  од  тврдог  пвц-а,  

држачем  тоалет папира,  гуменом   манжетном,  

дихтунг гумом  и  шрафовима. У единичну  

цену позиције улази  сав  потребан  рад,  спојни  

и  везни материјал. Обрачун  је  по  комаду. 

    

  

тип '' Симпион''                                                               kom 56.00     

б)      Набавка,  транспорт  и  уградња   WC    

шоље за особе са инвалидитетом, комплет  са 

нискомонтажним   водокотлићем,   WC    

даском  од дуропласта противбактеријско  

деловање,гуменом   манжетном,  дихтунг  

гумом  и шрафовима. У јединичну  цену 

позиције  улази  сав потребан  рад,  спојни  и  

везни  материјал.Обрачун је по комаду.                                         

kom 3.00   

  

7.6 РУКОХВАТИ ЗА WCШОЉУ 

Набавка,  транспорт  и  уградња рукохвата за 

држање уз WЦ шољу. Рукохвати за држање су 

преклопни од нерђајућег  челика дужине 834 

mm. Уз WЦ шољу се уграђују по два рукохвата 

од којих један на себи има држач за тоалет 

папир. Обрачун је по комаду  WC  шоља.  

 

 

kom 

2.00   

  

7.7 ТРОКАДЕРО 

Набавка, транспорт  и уградња трокадера од 

фајанса са решетком,  конплет  са зидном 
kom 2.00   
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батеријом за  топлу и  хладну  воду и 

висомомонтажним  водокотлићем.  У 

јединичну цену позиције  улази  сав  потребан  

рад,  спојни  и везни  материјал.Обрачун  је  

по  ком.                                                
7.8 УМИВАОНИК 

а)      Набавка,  транспорт  и  уградња  

умиваоника  од фајанса,  I  класе,  комплет  са 

стубом,  стојећим миксер  батеријом за  топлу  и  

хладну  воду, никлованим  сифоном  са чепом, 

посудом  за течни  сапун, држач  тоалет 

пешкира,  ланчићем, огледалом  дим 60x40  и 

розетом. У јединичну цену позиције  улази  сав  

потребан  рад,  спојни  и везни  материјал. 

Обрачун  је  по  ком.                                                 

kom 52.00   

  

б)      Набавка,  транспорт  и  уградња  

умиваоника  од фајанса,   I  класе,  комплет  са 

стубом,  зидном славином за хладну воду, 

никлованим сифоном  са чепом, држач  тоалет 

пешкира,  ланчићем, огледалом  дим. 60x40  и 

розетом. У јединичну цену позиције  улази  сав  

потребан  рад,  спојни  и везни  материјал. 

Обрачун  је  по  ком.                                                 

kom 48.00   

  

ц)      Набавка,  транспорт  и  уградња  

умиваоника за особе са инвалидитетом дим 

640/505 mm, уз умиваоник монтирати 

одговарајући  сифон, одговарајућу  миксер  

батерију за  топлу  и  хладну воду, огледало 

подесиво од нерђајићег  челика за особе са 

посебним потребама димензије 45/60 cm.  У 

јединичну  цену позиције  улази  сав потребан  

рад,  спојни  и  везни  материјал. 

kom 3.00   
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Обрачун  је  по  ком.                                                 
7.9.  СУДОПЕРА 

Набавка,   транспорт   и   уградња  једноделне 

кухињске  судопере  са  радним  делом  дим 80 x 

60, стојећом  миксер  батеријом за и  хладну  

воду и  сифоном.  У јединичну позиције улази 

сав потребан  рад,  спојни  материјал.  Обрачун  

је  по  комаду. 

kom 1.00   

  

  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ-УКУПНО:   

 ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА-УКУПНО:   

        

X ЕЛЕКТРИЧНЕ   ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 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 OСНОВНА ШКОЛА (I фаза)       

1.1 Напајање КПК, ГРО и РО 

1 Ископ у земљишту III категорије у облику рова 

правоугаоног пресека (ширине 0,4m, дубине 0,8m 

и дужине 80m), на траси од 

најближег стуба MNN до кабловске прикључне 

кутије КPК, формирање постељице од једног слоја 

песка гранулације до 4mm или уситњене просејане 

земље "здравице", дебљине слоја 10cm, 

испорука и уградња ПВЦ цеви фи 100mm и 

m3 26.00   
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полагање упозоравајуће траке 40cm изнад каблова, 

тампонирање рова у слојевима дебљине 20cm, са 

набијањем механичким набијачем, поравнавање 

терена и одвоз вишка материјала на депонију. 

1.2 Испорука  ПВЦ траке за упозорење m 80.00     

1.3 Isporuka PVC štitnika-ugaonika. m 80.00     

1.4 Набавка и постављање ознака кабловских траса на 

регулисаном терену. 
kom 3.00   

  

1.5 Набавка и постављање ознака кабловских траса на 

регулисаном терену.Испорука и уградња 

кабловске прикључне кутије КПК чије кућиште је 

израђено од тврдог поликарбоната и има 

димензије  (600x600x200)mmмм; у коме се 

уграђује: 3 ком. Осигурача  NVO 400/125 A и N 

сабирница. Кутија се уграђује са осигурачима на 

фасадни зид поред улаза у објекат. Обрачун по 

комаду. 

kom 1.00   

  

1.6 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Израда, испорука и уградња главног разводног 

ормара ГРО димензија 1800x800x250mm који је 

израђен од два пута декапираног лима дебљине 

1,5mm, са отворима за очитавање стања на 

бројилима, прописно заштићен од корозије и 

завршно офарбан. Врата се закључавају елзет 

бравама, а носачи свих пертинакс табли и 

покривних плоча имају елемент за пломбирање 

истих. Ормар садржи следећу опрему: 

    

  

a Компактни прекидач снаге MC2 са термо 

магнетним искључењем 150A/R125/50kA са 

поднапонским окидачем 
kom 1.00   

  

b Блокадни СТОП тастер kom 1.00     

c Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач", 6А, 1P, 10кА, B 
kom 3.00   

  

d Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P kom 1.00     
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e Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.5 4P kom 1.00     

f Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 7.00   

  

h Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A, 1P, 10kA 
kom 8.00   

  

i Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A, 3P, 10kA 
kom 1.00   

  

j Ножасти топљиви осигурач NV 25A kom 15.00     

k Ножасти топљиви осигурач NV 32A  kom 12.00     

l Ножасти топљиви осигурач NV 40A kom 3.00     

lj Ножасти топљиви осигурач NV 62A kom 3.00     

m Кућиште за ножасте осигураче NV160 kom 33.00     

n Прикључна летва са клемама kom 1.00     

nj Одводник пренапона 0,5kV kom 4.00     

o Kontaktor K3-16A Schrack ili sličan kom 2.00     

p Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера 
kom 2.00   

  

q Гребенасти прекидач 10А са позицијама 0-1 за 

укључивање спољне расвете 
kom 4.00   

  

Сигнална сијалица   kom 1.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање,кабловске уводнице, вијчани 

материјал... 

  paušalno    
  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан. 

Обрачун по комаду. 
kom 1.00   

  

1.7 Израда, испорука и уградња разводног ормара РО-

1 димензија (šxvxd)500x600x200mm, ИП 54, који је 

израђен од два пута декапираног лима дебљине 

1,5мм, прописно заштићен од корозије, завршно 

офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом.Орман садржи потребне уводнице и 
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следећу опрему: 

a Главни гребенасти прекидач 32А са позицијама 

0-1 
kom 1.00   

  

b Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера 
kom 3.00   

  

c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P kom 1.00     

d Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.034P kom 1.00     

e Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач"6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач"  S1 B, 10A,1P, 10kA 
kom 4.00   

  

g Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" " S1 B, 16A,1P, 10kA 
kom 11.00   

  

h Сигнална сијалица kom 3.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање,кабловске уводнице, вијчани 

материјал... 
    

  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан.. kom 1.00     

1.8 Израда, испорука и уградња главног разводног 

ормара ГРО димензија (šxvxd) 500x600x200mm, IP 

54, који је израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5mm, са отворима за очитавање стања 

на бројилима, прописно заштићен од корозије и 

завршно офарбан  sa ugrađenom elzet bravom i sa 

ugrađenom, kompletno povezanom i ispitanom 

opremom. Орман садржи потребне уводнице и 

следећу опрему: 

    

  

a Главни гребенасти прекидач 32А са позицијама 

0-1 
kom 1.00   

  

b Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера 
kom 3.00   

  

c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P kom 1.00     

d Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.03 

4P 
kom 1.00   
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e Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 6.00   

  

g Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A, 1P, 10kA 
kom 13.00   

  

h Сигнална сијалица   kom 3.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање,кабловске уводнице, вијчани 

материјал... 

paušalno    
  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан kom 1.00     

1.9 Израда, испорука и уградња разводног ормара RO-

3 димензија (шxвxд) (šxvxd) 500x600x200mm, IP 

54,, који је израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5мм, прописно заштићен од корозије, 

завршно офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом.Орман садржи потребне уводнице и 

следећу опрему: 

 

kom 1.00   

  

a Главни гребенасти прекидач 63A са позицијама 

0-1  
kom 1.00   

  

b Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера 
kom 2.00   

  

c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P kom 1.00     

d Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

e Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 10A,1P, 10kA 
kom 5.00   

  

f Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A, 1P, 10kA 
kom 9.00   

  

g Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A,3P, 10kA 
kom 1.00   

  

h Ножасти топљиви осигурач NV 25A kom 3.00     
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i  Кућиште за ножасте осигураче NV160 kom  kom 3.00     

j Сигнална сијалица   kom 3.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање,.. 
paušal    

  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан kom 1.00     

1.10 Израда, испорука и уградња разводног ормара RO-

KU димензија (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, који 

је израђен од два пута декапираног лима дебљине 

1,5мм, прописно заштићен од корозије, завршно 

офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом. Орман садржи потребне уводнице и 

следећу опрему:  

    

  

a Главни гребенасти прекидач 40A са позицијама 

0-1  
kom 1.00   

  

b Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера 
kom 1.00   

  

c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P kom 1.00     

d Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.03 

4P 
kom 1.00   

  

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 1.00   

  

g Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач",                              

S1 B, 16A, 1P, 10kA 
kom 8.00   

  

h Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A, 3P, 10kA 
kom 4.00   

  

i Сигнална сијалица   kom 3.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање,кабловске уводнице, вијчани 

материјал 

    
  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан kom 1.00     
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1.11 Израда, испорука и уградња разводног ормара   

RO-4 димензија a (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, 

који је израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5мм, прописно заштићен од корозије, 

завршно офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом 

Орман садржи потребне уводнице и следећу 

опрему: 

    

  

a Главни гребенасти прекидач 40А са позицијама 

0-1 
kom 1.00   

  

b Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера 
kom 4.00   

  

c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P kom 1.00     

d Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.03 

4P 
kom 1.00   

  

e Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач",6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" 
S1 B, 10A, 1P, 10kA 

kom 4.00   
  

g Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" 
S1 B, 16A, 1P, 10kA 

kom 10.00   
  

h Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A, 3P, 10kA 
kom 1.00   

  

i Сигнална сијалица  kom 3.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање, кабловске уводнице, вијчани 

материјал.. 

paušalno    
  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан kom 1.00     

1.12 Израда, испорука и уградња разводног ормара   
RO-5 димензија (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, 

који је израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5мм, прописно заштићен од корозије, 
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завршно офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом. 

Орман садржи потребне уводнице и следећу 

опрему: 

a Главни гребенасти прекидач 32A са позицијама 

0-1 
kom 1.00   

  

b Гребенасти прекидач 16A са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера 
kom 6.00   

  

c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P kom 1.00     

d Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.03 

4P 
kom 1.00   

  

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 6.00   

  

g Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A,1P,10kA 
kom 15.00   

  

h Сигнална сијалица    kom 3.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање, кабловске уводнице, вијчани 

материјал..  

    
  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан  kom 1.00     

1.13 Израда, испорука и уградња разводног ормара   
RO-6 димензија (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, 

који је израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5mm, прописно заштићен од корозије, 

завршно офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом. 

Орман садржи потребне уводнице и следећу 

опрему: 

    

  

a Главни гребенасти прекидач 40А са позицијама 

0-1 
    

  

b Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за kom 5.00     
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укључивање бојлера 

c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P  kom 1.00     

d Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.5 4P kom 1.00     

e Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.03 

4P 
kom 1.00   

  

f Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач",6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 5.00   

  

h Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 16A,1P, 10kA 
kom 29.00   

  

i Сигнална сијалица    kom 1.00     

Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање, кабловске уводнице, вијчани 

материјал..  

paušalno    
  

Ормар је комплетно повезан означен и испитан  kom 1.00     

1.14 Израда, испорука и уградња разводног ормара   
RO-7 димензија (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, 

који је израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5mm, прописно заштићен од корозије, 

завршно офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом.Орман садржи потребне уводнице и 

следећу опрему: 

 

    

  

 a Главни гребенасти прекидач 32A са позицијама 

0-1 
kom 1.00   

  

 b Гребенасти прекидач 16А са позицијама 0-1 за 

укључивање бојлера  
kom 5.00   

  

 c Диференцијална струјна заштита ZUDS 40/0.5 4P  kom 1.00     

 d Диференцијална струјна заштита ZUDS 25/0.03  

4P 
kom 1.00   

  

 e Минијатурни аутоматски заштитни прекидачи-

"аутоматски трополни осигурач",6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   
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 f Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 6.00   

  

 g Аутоматски заштитни прекидачи-"аутоматски 

осигурач" " S1 B, 16A, 1P, 10kA 
kom 18.00   

  

 i Сигнална сијалица   kom 3.00     

 Остали материјал-натписне плочице, проводници 

за шемирање, кабловске уводнице, вијчани 

материјал.. 

    
  

 Ормар је комплетно повезан означен и испитан kom 1.00     

1.15 Израда, испорука и уградња разводног ормара   
RO-8 димензија (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, 

који је израђен од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5mm, прописно заштићен од корозије, 

завршно офарбан, са уграђеном елзет бравом и са 

уграђеном, комплетно повезаном и испитаном 

опремом. 

Орман садржи потребне уводнице и следећу 

опрему: 

    

  

a Glavni grebenasti prekidač 32A sa pozicijama 0-1 kom 1.00     

b Grebenasti prekidač 16A sa pozicijama 0-1 za 

uključivanje bojlera 
kom 4.00   

  

c Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 40/0.5 4P  kom 1.00     

d Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 5.00   

  

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A, 1P, 10kA 
kom 11.00   

  

i Signalna sijalica kom 3.00     

Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 

šemiranje, kablovske uvodnice, vijčani materijal... 
paušalno    

  

Ormar je kompletno povezan označen i ispitan.. kom 1.00     

1.16 Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO-9       
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dimenzija (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, koji je 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5mm, 

propisno zaštićen od korozije, završno ofarban, sa 

ugrađenom elzet bravom i sa ugrađenom, kompletno 

povezanom i ispitanom opremom. Orman sadrži 

potrebne uvodnice i sledeću opremu: 

a Glavni grebenasti prekidač 32A sa pozicijama 0-1 kom 1.00     

b Grebenasti prekidač 16A sa pozicijama 0-1 za 

uključivanje bojlera 
kom 6.00   

  

c Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 40/0.5 4P  kom 1.00     

d Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA. 
kom 5.00   

  

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A, 1P, 10kA. 
kom 15.00   

  

h Signalna sijalica kom 3.00     

Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 

šemiranje, kablovske uvodnice, vijčani materijal... 
    

  

Ormar je kompletno povezan označen i ispitan kom 1.00     

1.17 Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO-10 

dimenzija (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, koji je 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5mm, 

propisno zaštićen od korozije, završno ofarban, sa 

ugrađenom elzet bravom i sa ugrađenom, kompletno 

povezanom i ispitanom opremom. 

Orman sadrži potrebne uvodnice i sledeću opremu: 

    

  

a Glavni grebenasti prekidač 40A sa pozicijama 0-1 kom 1.00     

b Grebenasti prekidač 16A sa pozicijama 0-1 za 

uključivanje bojlera 
kom 6.00   

  

c Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 40/0.5 4P  kom 1.00     

d Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači- kom 3.00     
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"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA 
kom 6.00   

  

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A, 1P, 10kA. 
kom 17.00   

  

h Signalna sijalica kom 3.00     

Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 

šemiranje, kablovske uvodnice, vijčani materijal... 
    

  

Ormar je kompletno povezan označen i ispitan. kom 1.00     

1.18 Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO-11 

dimenzija (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, koji je 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5mm, 

propisno zaštićen od korozije, završno ofarban, sa 

ugrađenom elzet bravom i sa ugrađenom, kompletno 

povezanom i ispitanom opremom. 

Orman sadrži potrebne uvodnice i sledeću opremu: 

    

  

a Glavni grebenasti prekidač 32A sa pozicijama 0-1 kom 1.00     

b Grebenasti prekidač 16A sa pozicijama 0-1 za 

uključivanje bojlera 
kom 5.00   

  

c Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 40/0.5 4P kom 1 kom 1.00     

d Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA. 
kom 6.00   

  

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A,1P, 10kA. 
kom 13.00   

  

Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A,3P, 10kA 
kom 1.00   

  

i Signalna sijalica kom 1.00     

Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 

šemiranje,kablovske uvodnice, vijčani materijal... 
    

  

Ormar je kompletno povezan označen i ispitan.. kom 1.00     

1.19 Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO-12       
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dimenzija (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, koji je 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5mm, 

propisno zaštićen od korozije, završno ofarban, sa 

ugrađenom elzet bravom i sa ugrađenom, kompletno 

povezanom i ispitanom opremom. 

Orman sadrži potrebne uvodnice i sledeću opremu: 

a Glavni grebenasti prekidač 32A sa pozicijama 0-1  kom 1.00     

b Grebenasti prekidač 16A sa pozicijama 0-1 za 

uključivanje bojlera 
kom 6.00   

  

c Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 40/0.5 4P kom 1 kom 1.00     

d Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA. 
kom 4.00   

  

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A, 1P, 10kA. 
kom 16.00   

  

h Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A, 3P, 10kA. 
kom 1.00   

  

i Signalna sijalica kom 1.00     

Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 

šemiranje,kablovske uvodnice, vijčani materijal... 
    

  

Ormar je kompletno povezan označen i ispitan kom 1.00     

1.20 Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO-S 

dimenzija (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, koji je 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5mm, 

propisno zaštićen od 

korozije, završno ofarban, sa ugrađenom elzet bravom 

i sa ugrađenom, kompletno povezanom i ispitanom 

opremom. 

Orman sadrži potrebne uvodnice i sledeću opremu: 

    

  

a Glavni grebenasti prekidač 63A sa pozicijama 0-1 kom 1.00     

b Grebenasti prekidač 16A sa pozicijama 0-1 za 

uključivanje bojlera 
kom 6.00   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 201 од 323 

c Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 40/0.5 4P  kom 1.00     

d Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA. 
kom 2.00   

  

g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A,1P, 10kA. 
kom 2.00   

  

h Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A,3P, 10kA. 
kom 2.00   

  

i Nožasti topljivi osigurač NV 25A kom 3.00     

j Kućište za nožaste osigurače NV160  kom 3.00     

k Signalna sijalica kom 3.00     

Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 

šemiranje,kablovske uvodnice, vijčani materijal... 
    

  

Ormar je kompletno povezan označen i ispitan kom 1.00     

1.21 Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO-

AST 

dimenzija (šxvxd) 500x600x200mm, IP 54, koji je 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5mm, 

propisno zaštićen od korozije, završno ofarban, sa 

ugrađenom elzet bravom i sa ugrađenom, kompletno 

povezanom i ispitanom opremom. 

Orman sadrži potrebne uvodnice i sledeću opremu: 

    

  

a Glavni grebenasti prekidač 63A sa pozicijama 0-1  kom 1.00     

b Grebenasti prekidač 16A sa pozicijama 0-1 za 

uključivanje bojlera 
kom 6.00   

  

c Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 40/0.5 4P kom 1 kom 1.00     

d Diferencijalna strujna zaštita ZUDS 25/0.03 4P kom 1.00     

e Minijaturni automatski zaštitni prekidači-

"automatski tropolni osigurač", 6A, 1P, 10kA, B. 
kom 3.00   

  

f Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 10A, 1P, 10kA. 
kom 7.00   
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g Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A,1P, 10kA 
kom 5.00   

  

h Automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurač" 

S1 B, 16A, 3P, 10kA. 
kom 2.00   

  

i 4-polni modularni kontaktor, sa špulnom za 

230VAC. Nazivne struje 10A u režimu AC1 
kom 7.00   

  

j Bimetalni rele 4-6 A kom 6.00     

k Signalna sijalica kom 1.00     

Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 

šemiranje,kablovske uvodnice, vijčani materijal... 
kom 1.00   

  

Ormar je kompletno povezan označen i ispitan kom 1.00     

  ПРВА ФАЗА –УКУПНО:   

 2.0 ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД        

2.1 Isporuka i polaganje korugovane PVC cevi sa duplim 

zidom prečnika 100 mm za uvođenje priključnog 

kabla: 
    

  

od KPK do GRO.  m 20.00     

od DEA do do RO-AST m 20.00     

2.2 Isporuka i ugradnja pvc cevi za beton sa priborom       

a tvrde, rebraste PVC cevi Ø16mm  m 2000.00     

b tvrde, rebraste PVC cevi Ø23mm  m 3920.00     

c tvrde, rebraste PVC cevi Ø29mm  m 46500     

d razvodne kutije za beton m 490.00     

2.3 Isporuka i montaža perforiranih plastificiranih nosača 

kablovla sličnih tipu PNK, debljina lima 1mm, 

h=50mm, sa elementima za pratećim priborom, za 

nastavljanje i skretanje regala, sa 

konzolama za kačenje o plafon i zid, sa vijcima sa 

navrtkom I podloškom, proizvod "Pekom". Obračun 

po dužnom metro ugrađenog regala. 

    

  

a PNK - 200mm m 32.00     

B PNK - 100mm m 140.00     

2.4 Isporuka i polaganje razvodnih kablova tipa N2XH, 1 m 20.00     



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 203 од 323 

kV kroz već postavljene PVC rebraste cevi u podu i 

plafonu I kablovske regale, sa povezivanjem prema 

jednopolnim šemama i crtežima instalacija i 

obeležavanjem sledećih tipova 

kablova glavnog razvoda i provodnika glavnog 

priključka za uzemljenje i glavno izjednačenje 

potencijala u objektu (obračun po metru ugrađenog 

kabla ): 

a N2XH 4x95mm2 od KPK do GRO  m 25.00     

b N2XH 5x4mm2 od GRO do RO-4 m 18.00     

c N2XH 5x6mm2 od GRO do RO-

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 
m 460.00   

  

d N2XH 5x10mm2 od RO-S do RO-AST m 12.00     

e N2XH 4x16mm2 od GRO do RO-S m 80.00     

f P/F 1x95mm2; SIP m 3.00     

g PP Y 1x16mm2 izjednačenje potencijala m 200.00     

h NHXHX FE 180/90 4x10mm2 od RO-AST do DEA m 12.00     

2.5 Izrada kablovskog prodora kroz protivpožarni zid, 

polaganjem kabla u metalni regal, i ispuna atestiranom 

protivpožarnom zaštitnom kit-masom prema detalju 

isporučioca atestirane protivpožarne mase za kitovanje 

i premazivanje kablova u duzini od 1m, sa obe strane 

    

  

 a protivpožarna masa za kitovanje m 1200.00     

 b protivpožarni premaz za električne kablove m 1200.00     

  ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД-УКУПНО:   

3.0 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ        

3.1 Испорука и полагање кроз већ постављене ПВЦ 

ребрасте цеви у зиду и плафону и кабловске 

регале, са повезивањем према једнополним 

шемама и цртежима инсталација и обележавањем 

следећих типова инсталационих каблова ( обрачун 

по метро уграђеног кабла ) 

    

  

a N2XH-J 3x2,5mm2 ( za monofazne priključnice, m 4675.00     
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rasvetu, kalorifere i rekuperatore) 

b N2XH-J 5x2,5mm2 ( za trofazne priključnice i 

kalorifere)  
m 100.00   

  

c N2XH-J 3x1,5mm2 (za osvetljenje) m 8576.00     

d N2XH-J 3x1,5mm2 za panicno osvetljenje m 2704.00     

e NHXHX FE 180/90 5x4mm2 od RO-AST do hidro 

postrojenja 
m 35.00   

  

3.2 Isporuka i montaža ugradnog instalacionog materijala 

za montažu u zid: 
    

  

a Jednopolni instalacioni ugradni prekidač 250V; 10A. kom 45.00     

b Serijski instalacioni ugradni prekidač 250V; 10A. kom 48.00     

c Izmenični instalacioni ugradni prekidač 250V; 10A kom 49.00     

d Unakrsni instalacioni ugradni prekidač 250V; 10A kom 6.00     

e Jednopolni prekidač sa indikatorom 250V; 16A kom 5.00     

f Monofazna ugradna šu-ko priključnica 250V; 16A. kom 279.00     

g Trofazna ugradna šu-ko priključnica 380V; 16A. kom 3.00     

h Parapetna monofazna priključnica 250; 16A kom 83.00     

i Monofazna OG priključnica 250V; 16A. kom 17.00     

j Trofazna OG priključnica 250V; 16A. kom 2.00     

k Sigurnosni utisak za zaključavanje priključnica 

unutar prostorija za predškolski uzrast i uzrast od 1 do 

4 razreda 
kom 52.00   

  

Povezivanje kalorifera na postavljenu instalaciju  kom 4.00     

Povezivanje rekuperatora na postavljenu instalaciju kom 5.00     

Povezivanje buster postrojenja na postavljenu 

instalaciju  
kom 1.00   

  

Povezivanje dizel agregata na postavljenu instalaciju kom 1.00     

Povezivanje ventilatora na postavljenu instalaciju kom 4.00     

4.0 Isporuka kompletne svetiljke sa sijalicama:       

4.1 S1 LED панел сличан типу DECLAN III PV1 

32W,3400lm, UGR<19 

– постављају се по учионицама, кабинетима и 

kom 457.00   
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салама за састанке  Mounting Ceiling recessed 

PVx/PRx - T-ceiling Light source LED Optical 

system Difuser + reflector (PAR-L) Wiring 

Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA) 

Materials Housing: sheet steel Reflector: polished 

metallished polycarbonate Surface finish Housing: 

white RAL 9003 (W03) Service lifetime 50,000 

hours/L70/B50 (ta 25°C) Ambient temperature From -

20 °C to +35 °C 

4.2 S2 LED панел сличан типу FREYN II PV4 31W, 

4250lm, 4000K, за уградњу по ходницима и 

холовима школског објекта Mounting Ceiling 

recessed PVx/PRx - T-ceiling Light source LED 

Optical system Microprismatic diffuser (MCD) 

Wiring Electronic control gear FIX/DALI 

(ECG/EDA) Emergency unit variant (3H, ECG) 

Materials Housing: sheet steel Diffuser:  

PMMA Surface finish Housing: white RAL 9003 

(W03) Accessories Frame for plasterboard installation 

Service lifetime 50,000 hours/L90/B10 (ta 25°C) 

Ambient temperature  From -20 °C to +35 °C (from 

+5°C with EM unit) или сличне по избору.  

kom 192.00   

  

4.3 S3 Свеиљка слична типу PERLITA 24W, 2350lm, 

4000K, UGR<22. 

Предвиђена је за мокре чворове 
Mounting Ceiling recessed Optical system Facet 

reflector (FRE) Wiring Electronic control gear 

FIX/DALI (ECG/EDA) 

Materials Housing: aluminium Reflector: facet 

anodized aluminium Trim: die-cast aluminium Cover: 

transparent hardened glass Surface finish Trim: white 

RAL 9003 (W03) 

Service lifetime 40,000 hours/L70/B50 (ta 25°C) 

Ambient temperature From -20 °C to +35 °C 

kom 61.00   

  

4.4 S4 LED Светиљка слична типу ORIA 51W, 6700lm, 

4000K. 
kom 10.00   
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Предвиђена за монтирање у кухињи и испред 

улазних врата објекта Mounting Surfaced/Suspended 

(S/S) Optical system Prismatic diffuser (PRD) Wiring 

Electronic control gear FIX (ECG) External lead-in 

flexible cable Materials Housing: grey injected  

polycarbonate Diffuser: polycarbonate Accessories 

Rope suspension RS-S 36 Service lifetime 50,000 

hours/L70/B50 (ta 

4.5 S5 Panik ЛЕД светиљке 8W са сопственим изв ром 

напајања од 180 минута 
kom  176.00   

  

4.6 С6 ЛЕД рефлектор сличван типу ЦАПРИОЛА М 

ЛЕД 100W, 12500лм са заштитом IK08. 

Предвиђени за осветљење борилишта унутар сале 

и испред улазних врата сале. 

Mounting Wall mounted/pole-top installation (W/P) 

Light source LED Optical system Wide lenses (LWE) 

Asymmetric lenses (LAS) Wiring Electronic control 

gear FIX (ECG) External lead-in flexible cable 

Materials Housing: die cast  aluminium Cover: 

transparent hardened glass Surface finish 

Housing: black RAL 9017 (B17) Service lifetime 

50,000 hours/L70/B50 (ta 25°C) Ambient temperature 

From -30 °C to 

kom 14.00   

  

  ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-УКУПНО:   

5.0 СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ  kom      

5.1 Ископ у земљишту III категорије у облику рова 

правоугаоног пресека (ширине 0,4m, дубине 0,8m 

и дужине 284m), на траси стубова за спољашње 

осветљење, као на цртежу, формирање постељице 

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 

m
3 90.80   
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терена и одвоз вишка материјала на депонију. 

5.2 Набавка, испорука и уградња са повезивањем 

кабла PP00 4x4 mm2 Кабл се везује у GRO и 

полаже се ван објекта у ископан канал и на 

прикључне плоче у стубовима. Позиција 

подразумева потребан прибор за везивање у 

орману и на прикључне плоче. 

m 350.00   

  

5.3 Набавка, испорука и уградња са повезивањем 

поцинковане траке Fe/Zn 25x4mm. Трака се полазе 

у ископан канал везује се у кутији за изједначење 

потенцијала, иде од стуба до стуба и везује се за 

сваки стуб посебно. Позиција подразумева 

потребнан прибор за везивање (укрсне комаде и 

сл.) 

m 300.00   

  

5.4 Испорука ПВЦ штитника-угаоника. m 300.00     

5.5 Испорука ПВЦ траке за упозорење m 300.00     

5.6 Набавка и постављање ознака кабловских траса на 

нерегулисаном терену. 
kom 4.00   

  

5.7 Ископ земље у земљишту III категорије за темеље 

26 стубова димензија 0,7x0,7x1,0m. Позиција 

подразуmева одвоз вишка зеmље и враћање у 

првобитно стање... 

m
3 13.20   

  

5.8 

 

Израда темеља стуба 0,7x0,7x1,0 m бетоноm МБ 

20. Позиција подразуmева потребну оплату са 

уградњоm анкера преmа упутству испоручиоца 

стубова са уградњоm два парчета пвц цеви фи 50 

mm за уводјење кабла у стуб. Односи се на 26 

теmеља 

m
3
 13.20   

  

5.9 Испорука и уградња цевног, сегментног, челичног 

стуба висине 4м предвиђеног за монтажу једне 

светиљке, CRS-A-4 (Amiga), антикорозионо 

заштићеног основном и завршном бојом по 

захтеву наручиоца, са анкер плочом, анкер 

корпом, анкер завртњима, прикључном плочом 

PP1 и FRA осигурачем  16/5А, комплетно ожичен 

kom 26.00   
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каблом PP00-Y 3x2,5mm
2
 за монтажу једне 

светиљке 

5.10 LED рефлектори  SEMAI L01 54W 6150lm 4000K у 

заштити  IP65. 

Mounting Pole-top/side entry installation (PMT) 

Optical system Lenses (L01) On request: L04, L05, 

L06, L08, L09, L10, L12 Wiring Electronic control 

gear FIX/DALI/STEP DIM/ INT DIM 

(ECG/EDA/EDB/EDP) External lead-in flexible cable 

Materials Housing: die-cast aluminium Cover: 

transparent hardened glass Frame: sheet steel Tiltable 

spigot: die cast aluminium (on request Ø76) Surface 

finish Housing: grey RAL 9006 (G06) 

Service lifetime 100,000 hours/L90/B10 (ta 25°C) – 

other versions 100,000 hours/L90/B20 (ta 25°C) - 

80W 100,000 hours/L80/B20 (ta 25°C) - 105W 

Ambient temperature From - 40 °C to +40 °C 

kom 26.00   

  

5.11 Ископ земље у земљишту III категорије за темеље 

4 рефлекторска стуба димензија 1,0 x1,0 x1,0m. 

Позиција подразумева одвоз вишка земље и 

враћање у првобитно стање. 

m
3
 4.00   

  

5.12 Израда темеља рефлекторских стубова 1,0 x1,0 

x1,0m бетоном МБ 20. Позиција подразумева 

потребну оплату са уградњом анкера према 

упутству испоручиоца стубова са уградњом два 

парчета пвц цеви fi 50mm за увођење кабла у стуб. 

m
3
 4.00   

  

5.13 Испорука и уградња цевног, сегментног, челичног 

стуба висине 10 m предвиђеног за монтажу једног 

рефлектора, антикорозионо заштићеног основном 

и завршном бојом по захтеву наручиоца, са анкер 

плочом, анкер корпом, анкер завртњима, 

прикључном плочом PP1 и FRA осигурачем 16/5А, 

комплетно ожичен каблом PP00-Y 3x2,5mm2 за 

монтажу једног рефлектора.  

kom 4.00   

  

5.14 LED рефлектори CAPRIOLA 100W 12550lm 

5000K. За осветљење спортског терена, монтирају 
kom 4.00   
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се на челичне стубове висине 10m. 

5.15 LED рефлектори CAPRIOLA 100W 12550lm 

5000K. За осветљење школског дворишра. 

Монтирају се на објекат школе. 

Mounting Wall mounted/pole-top installation (W/P) 

Light source LED Optical system Wide lenses (LWE) 

Asymmetric lenses (LAS) Wiring Electronic control 

gear FIX (ECG) 

External lead-in flexible cable Materials Housing: die 

cast aluminium Cover: transparent hardened glass 

Surface finish Housing: black RAL 9017 (B17) 

Service lifetime 50,000 hours/L70/B50 (ta 25°C) 

Ambient temperature From -30 °C to 

kom 3.00   

  

5.16 Испитивање кабла, прибављање атеста и пуштање 

под напон.  
paušalno    

  

5.17 Непредвидјени радови, обезбедјење градилишта и 

склањање вишка земље и материјала 
paušalno    

  

  СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ-УКУПНО:   

6.0 ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ       

 Испорука материјала и израда темељног 

уземљивача у темељним стопама и гредама, 

поцинкованом челичном траком FeZn-25x4mm. 

Истом траком изводе се попреке везе као и изводи 

за уземљење сабирница за изједначење 

потенцијала СИП, мерне спојеве громобранских 

одвода и уземљење олука, као и уземљење лифт 

вођица. Спајања извести трослојним укрсним 

комадима. Обрачун по метру уграђене. 

m 450.00   

  

  ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ-УКУПНО:   

7.0 ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА       

7.1 Изједначење потенцијала. Испорука и монтажа 

поцинковане траке Fe/Zn 25x4 mm, за повезивање 

Трака се поставља на потпорама за трамкуе 

tSaRlnPihS m.Na.sBa4.. 9P2o5z-iPci ja облика Б за 

уградњу у зид од бетона. Дужина потпоре 100 mm. 

m 25.00   
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Спајање крајева траке остварити укрсним комадом 

SRPS N. B4. 936 Плаћа се комплет по метру 

уграђене траке 

7.2 GSIP. Испорука и монтажа главне кутије за 

изједначење потенцијала. Плаћа се комплет по 

комаду. 
kom 1.00   

  

7.3 PS-49. Испорука и монтажа у мокрим чворовима 

кутије за изједначење потенцијала типа 9045-PS-

49.Плаћа се комплет по комаду 

 

kom 23.00   

  

7.4 Израда бакарних обујмица и повезивање помоћу 

оловних подметача цеви грејања, водовода и 

канализација са PS кутијом. за изједначење 

потенцијала каблом P/F-Y 1x4 mm
2
 који се полаже 

кроз већ предвиђену пвц цев пречника 11mm. 

Позиција обухвата и проводник од локалног 

разводног ормана до PS кутије. Просечна дужина 

по врсти инсталације је 10m. Плаћа се комплет по 

комаду.  

kom 48.00   

  

7.5 Испорука и постављање проводника PP00-Y 

1x50mm
2
 за повезивање ŠIP-a са PE шином у 

главном разводном 
m 870.00   

  

7.6 Испорука и постављање проводника P/F 1x16mm
2 

за повезивање PE шина са: 

- металним масама телефонске концентрације, 

- металним масама других система слабе струје, 

- кабловским регалима, 

- цевним инсталацијама водовода канализације, 

грејања и хлађења, Плаћа се комплет по метру 

уграђеног проводника.  

m 145.00   

  

 ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА-УКУПНО:   

8.0 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА        

8.1 Испорука и уградња штапне хватаљке са уређајем 

за рано стартовање тип, са временом предњачења 

Dt ³ 60ms. 
kom 1.00   
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8.2 Испорука и уградња стуба од поцинковане цеви 

Æ2,5”, дужине 5m, који ће носити штапну 

хватаљку са уређајеm за рано стартовање. У 

позицију је урачунат и прибор за причвршчење 

стуба (шелне и сл.) за арmирано бетонску кровну 

конструкцију.  

kom 1.00   

  

8.3 Испорука и уградња шелни - затега за укрућење 

утезање стуба за ношење хватаљке 
kom 20.00   

  

8.4 Испорука и уградња бројача удара грома. Бројач 

поставити на једном од мерних спојева 

непосредно изнад раставног  
 

kom 1.00   

  

8.5 Испорука и уградња опоменске таблице 

»ОПАСНО – ВИСОКИ НАПОН«. Таблицу 

причврстити на стуб хватаљке помоћу две 

хватаљке са уређајем за рано стартовање. 

kom 1.00   

  

8.6 Испорука и уградња Hermi Ал жице 10mm, на 

одговарајућим потпорама – носачима за кров и 

полагање траке у фасади у току градње), а за 

израду спусних проводника два комада и за 

премошћења металних маса на крову. 

m 60.00   

  

8.7 Испорука и уградња укрсних комада за спајање 

трака Fe /Zn 4x25 - жица АЛ 10mm. 
kom 30.00   

  

8.8 Испорука и уградња траке FeZn 25x4mm, на 

одговарајућим потпорама – носачима за фасаду, а 

за израду уземљивача спусног проводника. 

Позиција обухвата и механичку заштиту 

земљовода. 

m 5.00   

  

8.9 Испорука и уградња мерно-раставног места као 

преклопа Hermi жице Ал 10mm и 25x4mm u у 

дужини од 100mm са два вијка M8x18 са 

подлошком. 

kom 2.00   

  

8.10 Испорука и уградња траке FeZn 25x4mm, а за 

израду извода којим се олучне вертикале везују за 

уземљивач. Позиција подразумева потребне 

елементе за ту везу. Просечна дужина траке је 

kom 20.00   
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1,5m. 

8.11 Мерење отпора уземљења, израда ревизионе 

књиге и израда атеста. 
paušalno    

  

 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА-УКУПНО:   

9.0 ДОПУНСКИ РАДОВИ       

9.1 Потребни додатни радови који обухватају све мере 

које су  неопходне за инсталацију опреме наведене 

у овом предмеру до потпуне оперативности 

система, израда документације, обука корисника, 

завршно пуштање система у исправан рад 

paušalno 

   

  

9.2 Испитивање и мерење целокупно изведене електро 

инсталације у свему према важећим прописима и 

стандардима. Између осталог обавезно извршити 

следећа мерња:  

мерње отпора петље квара  мерње отпора 

изолације према маси и међуфазно мерење отпора 

распростирања уземљивача мерење отпора на 

инсталацији за изједначење потенцијала мерење на 

телефонској инсталцији у свему према захтевима 

ПТТ-а  сва остала законом и прописима 

предвиђена мерења и испитивања Ова мерења 

може вршити само организација која је за то 

регистрована, са атестираним инструментима. На 

основу добијених резултата мерења праве се 

протоколи у најмање три примерка и предају 

Инвеститору 

paušalno 

   

  

9.3 Израда ПИО пројекта paušalno      

 ДОПУНСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

10.0 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ , ДЕА       

10.1 Испорука материјала и израда бетонског темеља 

900x2000x200mm од бетона МБ30, са две мреже 

Če Ø6mm, окца 150x150mm, 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   
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10.2 Испорука материјала и израда челичне ограде 

висине 2m, дужине 6  m, у оквиру које су врата 

ширине 2m. Ограда је на бетонском  

темељу/стопама. 

kom 1.00   

  

10.3 Набавка и монтажа дизел електричног агрегата 

(DEA) снаге 40kVA са аутоматским пуштањем у 

рад контејнерског типа сличан типу   Powerlink 

PR.15. Комплет испоручено и пуштено у рад. 

kom 1.00   

  

10.4 Набавка ормарића са аутоматским преклопним 

прекидачем мрежа/агрегат 63 А; тип VERSO, 

(монтажа на зид) И повезивање са RO-AST према 

цртежу. Комплет испоручено И пуштено у рад. 

kom 1.00   

  

10.5 Испорука материјала и израда темељног 

уземљивача испод челичне ограде ДЕА 

поцинкованом челичном траком FeZn- 25x4mm. 

Трака се на два места спаја на уземљивач 

објект..Обрачун по метру уграђене траке. 

kom 1.00   

  

10.6 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. 

kom 1.00   

  

 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ , ДЕА-УКУПНО:   

 ЕЛЕКТРИЧНЕ   ИНСТАЛАЦИЈЕ-УКУПНО:   

XI 5.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 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 
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да одговара нашим стандардима. Сви радови  

морају бити изведени стручном радном снагом, 

одговарајућим  алатом и  у складу  са прописима  

из ове области 

1.1 МАТЕРИЈАЛ       

 1.ПВЦ упозоравајућа трака   kg 2.00     

 2. ПВЦ  цев  Ø 110 mm (2x150m)    m 300.00     

 3. ПЕ  цев Ø 50 мм ( 2 цеви одокна Х.3 до  

ITO/ŠPS ) 
m 50.00   

  

 4. Песак m
3
 45.00     

 5. Шљунак m
3
 80.00     

 6. Чамова грађа m
3
 0.20     

 7 Цемент kg 150.00     

 8. Бетонски блок  БN 20    kom 135.00     

 9 .Поклопац  «ТЕЛЕФОН» -са типском 

атестираном мех.заштитом 

kom 
3.00   

  

 10. Бетонско  гвожђе  Ø 6 mm    kg 28.00     

 11.Конзола  (l=40cm) kom 12.00     

 12.Ексери kg 1.00     

 13.Паљена жица kg 1.00     

  МАТЕРИЈАЛ –УКУПНО:   

1.2 РАД       

 1.Трасирање приводне ТК канализације и 

обележавање ТК окана. 
m 66.00   

  

 2.Изградња ТК канализације са две ПВЦ цеви 

Ø 110 mm,Ископ земље IV категорије у облику 

рова правоугаоног пресека (ширине 50 cm и 

дубине 100 cm), постављање подлоге од 

набијеног и нивелисаног песка у слоју од 10 cm и 

постављање две ПВЦ цеви Ø 110 mm  на 

међусобном растојању од 3 cm, засипање 

постављених цеви песком са набијањем све до 

нивоа од 10 cm изнад цеви, а затим затрпавање 

m 150.00   
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рова шљунком у слојевима од 20 cm са 

постављањем ПВЦ упозоравајуће траке на 40cm 

изнад ПВЦ цеви.  

Заштитни слој изнад цеви је 80 cm. 

 3.Изградња ТК канализације са две ПЕ цеви Ø 

50 mm,  

Ископ земље IV категорије у облику рова 

правоугаоног пресека (ширине 45 cm и дубине 

100 cm), постављање подлоге од набијеног и 

нивелисаног песка у слоју од 10 cm и 

постављање две ПЕ цеви Ø 50 мм  на 

међусобном растојању од 3 cm, засипање 

постављених цеви песком са набијањем све до 

нивоа од 10 cm изнад цеви, а затим затрпавање 

рова ситнозрнастом земљом у слојевима од 20cm 

са Капацитет цеви је 2 ПВЦ цеви Ø 110 mm. 

Заштитни слој изнад цеви је 70 cm.Капацитет 

цеви је 2 ПЕ цеви  Ø 50 mm. 

m 50.00   

  

 4.Изградња ТК канализације дужине 1,5 mу зиду, 

са две ПЕ цеви    Ø 50 mm, од ПВЦ ревизиона 

кутија 20x20x20cm до  ITO/ŠPS , са уградњом 

ревизионе кутије. 

kom 1.00   
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 5. Израда комплетног кабловског ТК окна Р 

(1,8 x 1,2 x 1,2 m) (са лаким поклопцем): 

а)  Ископ земље III категорије са потребним 

разупирањем и обезбеђењем. 

б)  Постављање и  набијање шљунка у слоју 

дебљине 10 cm и израда доње бетонске плоче 

од неармираног бетона МБ-30 дебљине 15 cm. 

ц)  Израда зидова бетонским блоковима НББ-20 

у  цементном малтеру Р=1:3, са малтерисањем 

унутрашњих зидова цементним малтером Р=1:3 

и глетовањем до црног сјаја. 

д)  Израда горње бетонске плоче дебљине 15 cm, 

од армираног бетона МБ-30 са мрежастом 

арматуром Р785. 

е)  Израда цементне кошуљице на доњој 

бетонској плочи. 

ф)  Малтерисање плафона (горња бетонска 

плоча) цементним малтером са глетовањем до 

црног сјаја. 

г)  Израда оплате за бетонирање горње и доње 

плоче; комплетно са намештањем и скидањем 

оплате. 

х)  Уградња поклопца са натписом 

«ТЕЛЕФОН». 

и)  затрпавање песком простора око зидова 

окна са набијањем. Окно има унутрашње 

димензије: дужина  1,8 m, ширина  1,2 m  и 

висина   1,2m. 

kom 3.00   

  

 6. Израда левка прикључка цеви у окна, са 

малтерисањем цементним малтером P=1:2. 
а. Капацитет цеви је 2 x fi 110mm и 2 x fi 50mm 

kom 6.00   
  

  ТК  КАНАЛИЗАЦИЈА-МАТЕРИЈАЛ  И  РАД УКУПНО:   

2.0 СТРУКТУРНИ  КАБЛОВСКИ СИСТЕМ (СКС)       

2.1 Набавка, испорука и увлачење у нову ТК m 150.00     
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канализацију условљеног кабла  ТК DSL 59GM  

50x2x0.4 од постојећих наставака N37 и N44  кроз 

условљену тк канализацију, од окна H.1. до H.3 

кроз ПВЦ фи110mm 

2.2 Набавка, испорука и увлачење у нову ТК 

канализацију условљеног кабла  TI DSL (60) 58 

10x2x0,4 од постојећих наставака N37 и N 44  кроз 

условљену тк канализацију, условљено тк окно 

R1, условљену ревизиону кутију 20x20x20цм ПЕ 

цев успонску ПВЦ цев 50mm до изводног ормана.  

Крај тк кабла код постојећих наставака N37 и N44 

завршити термо-скупљајућом капом и обележити 

плочицом ( тип, капацитет и адресу објекта ) а у 

изводном орману  кабл завршити на раставним 

NТ реглетама.  

Код постојећих наставака N37 и N44  оставити 

резерву кабла у дужини од 7 m ради повезивања 

на постојећу тк мрежу.  

Повезивање условљеног тк кабла са постојећом тк 

мрежом врши искључиво Телеком Србија; Од H.3 

до ITO-TK кроз   PVC фи 50 mm. 

m 50.00   

  

2.3 Набавка, испорука и увлачење у нову ТК 

канализацију условљеног кабла  TI DSL  (60) 58 

10x2x0,4 од ормана IТО-ТК до АТC у просторији 

А 23 на I спрату кроз ПВЦ фи 50mm. 

m 50.00   

  

2.4 Набавка, испорука и увлачење у нову ТК 

канализацију условљеног кабла  TI DSL 60) 58 

20x2x0,4 од АТC до RАCК-а кроз ПВЦ цев фи 

50mm. 

m 10.00   

  

2.5 Испорука и уградња типског уградног лименог 

изводно - разводног телефонског ормара  тип  

ITO-Č2 PUPIN TELECOM 

АD димензија 520x260x145(mm) (V-Š-D). 

који је на цртежима означен као IТО-ТК.  

Ормар  садржи следећу опрему: 
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а. Стуб/носач за  12 ком. реглета 

kom 1.00 
 

 

  

б. Спојне NT реглете капацитета 3x10x2, 

ц.  Раставне реглете, тип  NТ, капацитета 3x10x2,  

д.  RОB реглета за обележавање 

kom 1.00   

  

е. ранжирне прстенове, 

ф. кабловске уводнице, и 

г. завртањ за уземљење. 

Орман монтирати у зид улазног хола у приземљу 

са доњом ивицом на висини 1,5 m од пода. Орман 

IТО уземљитити тако што ће се у  ормару завтањ 

за уземљење повезати проводником 

N2XH-Ј 1x16 mm
2
 на шину за изједначавање 

потенцијала SIP. Обрачун  се  врши по  комаду. 

kom 1.00   

  

2.6 
 

Испорука и уградња типског уградног лименог 

изводно -разводног телефонског ормара  тип IТО-

Č2 димензија 520x260x145(mm)   (V-Š-D), који је 

на цртежу означен као IТО -  ITO- Č 2 PUPIN 

TELECOM AD. Ормар је празан, а намењен је 

будућим широкопојасним услугама, међутим у 

овом ормару мора бити монтирана једна ОG 

монофазна прикључница напојена из ормара RО. 

kom 1.00   

  

2.7 Испорука и монтажа инсталационих тврдих 

ребрасих ПВЦ цеви.Цеви положити у зидове и 

плафоне пре малтерисња и наливања бетоном. 

    
  

а.  ПВЦ цев фи 50 mm m 110.00     

2.8 Слободностојећи 19" rаcк орман висине 42HU, 

основе димензија 800x800mm (ŠxD), 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. Орман 

m 1.00   
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сличан типу  SCHRACK DS428080-A .  У орман се 

монтира следећа опрема: 

2.9 Слободностојећи 19" racк орман висине 32HU, 

основе димензија 800x800mm (ŠxD), 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. Орман 

сличан типу  SCHRACK DS328080-A .У орман се 

монтира следећа опрема: 

m 1.00   

  

2.10 Вентилаторски панел са два вентилатора и 

термостатом, за уградњу у кров слободностојећег 

ормана, сличан типу  

 SCHRACK DLT44802-A; 

kom 2.00   

  

2.11 APC 1500VA SMT1500RMI2U SMT1500RMI2U , 

Излазна снага 1000 W, Технологија  Line 

interactive AVR, Pure sinewave , Излазни напон 

230 V, Улазни напон 230 V, Време рада (50% 

лоад) 25, 8 мин, Комуникација  Smart Slot 

kom 2.00   

  

2.12 Patch panel 19'', 1 HU, модуларног типа, за 

смештање 24xRЈ45 модула, сличан типу  

SCHRACK HSER0240GS ; + 24 модула                       

STP RJ45 

kom 15.00   

  

2.13 Носач каблова за хоризонтално водјење каблова, 

патцх гуиде,са 5 већих прстенова, 19", 1HU, 

слично типу  SCHRACK DBK14805--; 

kom 17.00   
  

2.14 Напојна шина са 7 утичница и прекидачем, 230 

Vac 50Hz, слична типу SCHRACK IU070107-B ; 
kom 7.00   

  

2.15 Телефонски VOICE панел 19", 1HU, са 

екипираних 25Xrj45 4 плинских модула ,Cat .3 

UTP,сличан типу  SCHRACK HSЕRU25SGF; 

kom 1.00   
  

2.16 Полица за  RACK kom 4.00     
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2.17 Patch  кабл  Cat.6 STP са Р-Ј45 конекторима на 

оба краја, дужине 2m, слично типу  SCHRACK 

H6GLG02K0G ; ( за везу 

patch panel - switch / patch panel - voice panel ) 

kom 330.00   

  

2.18 Телекомуникациона утичница, модуларна, коса, 

за 1xRJ45 конектор, са модулом СТП РЈ45, за 

уградњу у зид, ТООЛЛЕСС ЛИНЕ, слична типу 

СЦХРАЦК ХСЕД01УW2С; 

kom 55.00   

  

2.19 Телекомуникациона   утичница,  модуларна,  

коса,  за  2xРЈ45 конектора,  са  2  модула   STP  

RJ45,  за  уградњу  у  зид,  TOOLLESS LINE , 

слична типу  SCHRACK HSED02UW2S ; 

kom 113.00   

  

2.20 Испорука и монтажа FTP кабл кат. 6А DRAKA 

тип  UC500 S23 С23 4П ФРНЦ тестиран до 

500MHz za 10GbE - 'Wall' 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 10Gb/s Ethernet  протокол  10GBase-T 

(IEEE 802.3an ); остали сертификати  ISO9001, 

ISO14001, RoHS 

m 9850.00   

  

2.21 TP-Link TL-SG1048 48-port Gigabit 

10/100/1000Mb/s desktop / 19"  rack svič, non-

blocking architecture full wire-speed 96Gb/s 

capacity, 802.3x flow control, 10K jumbo frame, 

auto-uplink every port, eco-efficient max 29.8W.   

Напомена: Опрему набавља инвеститор по 

посебној набавци 

kom 6.00   

  

2.22 TP-Link TL-SG1016PE Easy Smart PoE svič 16-

port Gigabit 10/100/1000Mb/s, 8 PoE+ portova 

802.3af/at do 110W (30W po portu), desktop /19" 

rack, PoE Port Priority Function - Overload 

Arrangement, Eco energy-efficient 

Напомена:Опрему набавља инвеститор по 

посебној набавци. 

kom 3.00   
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2.23 Обележавање свих модуларних утичница РЈ 45, 

на основу ознаке у графичкој документацији и 

прикључног места у  RACK -у 

kom 562.00   
  

2.24 Обележавање свих СФТП каблова на почетку и 

крају пластичним "значкама" на којима је  ознака 

утичнице на коју је везан /нпр. 2.17/,  односно 

прикључног места у  RACK  -у. Обрачун  po kom. 

kom 281.00   

  

2.25 Тестирање свих  SFTP  линкова , са формирањем 

писаног извештаја за сваки линк посебно. 

Извештај се формира у три  примерка. 

kom 281.00   
  

2.26 HDMI  кабл дужине 10 m - фабрички направљен и  

тестиран, Обрачун се врши по комаду  Набавка, 

испорука и постављање каблова. 

kom 2.00   
  

2.27 Ватроотпорна заштита кабловских  улази у  RACK  

просторију, која је декларисана на ватроотпорност 

од 90 минута. За ову намену се може користити 

пена F 90, али I примена метаода:  ROXTEC  или  

EZ-PATH 

paušalno 1.00   

  

2.28 Ситан"   инсталациони   и   монтажни   

материјал;   додатни   мањи грађевински и 
paušalno 1.00   

  

2.29 Израда пројекта изведеног објекта (2 примерка у 

папирној форми + 1 примерак у електронском 

облику на  CDR  медију), обука корисника, 

пуштање у пробни рад 

paušalno 1.00   

  

2.30 Телефонска централа  Panasonic KX-TEM824CE (6 

улазних линија/16 локала-проширива до 8 улаза и 

24 локала) Напомена:Опрему набавља 

инвеститор по посебној набавци. 

kom 1.00   

  

2.31 Картица за просирење  Panasonic KX-TE82474X 

од 8 аналогних локала. 

Напомена:Опрему набавља инвеститор по 

посебној набавци. 

kom 1.00   

  

2.32 Системски телефон  Panasonic KX-T7730 CE 

Напомена:Опрему набавља инвеститор по 

посебној набавци. 
kom 2.00   
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2.33 Испорука и монтажа перфорираних 

пластифицираних носача кабловла  сличних типу 

PNK, 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, производ "Pekom". Обрачун по 

дужном метру уграђеног регала 

    

  

PNK – 200mm m 25.00     

PNK  – 100mm m 35.00     

2.34 Преглед изведене инсталације, испитивање на 

кратак спој, прекид,отпор изолације, 

преслушвање, као и пуштање у рад. 

paušalno    
  

  ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-УКУПНО:   

3.00 СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV)       

3.1 16 канални NVR, Максимална резолуција 

снимања 5 MP; Снимање до 16 IP камера у  

FULL HD резолуцији; Компресија H.264;  Dual-

Stream ; Улазни/Излазни саобраћај = 160/80 

Мbps; Место за 2 SАТА HDD (Сваки до 6 ТB); 

Видео излази:  HDMI/VGA (Full HD  

резолуција); 4 алармна улаза/1 излаз; аудио 

улаз/излаз;  Rackmount 1.5U, 19"; 1x 1Gbit LAN; 

2 USB  порта; Уграђен независни 16-портни  

PoE switch 10/100 Mbps ; Бесплатан CMS 

софтwаре у комплету, надзор путем мобилног 

телефона ( ANDROID, iOS ), Пријављивање 

уређаја на бесплатан  HIK Cloud P2P 

-  HDD: 4TB 3.5" SATA (7.200 RPM) Hard 

Drive DVR сличан типу  HikVision DS-7616NI-

E2/16P/A .Набавка, испорука и монтажа. 

kom 3.00   

  

3.2 2 МP  Vandalootporna ONVIF DOME  камера; 

Сензор 1/2.8"  progressive scan  CMOS; 
kom 29.00   
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Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; 

ICR  (Права Дан/Ноћ  функција); Интегрисан 

фиксни објектив 2.8mm@F2.0; Осетљивост 

0.01lux@F1.2, 0 IR 

Камера  слична типу  HikVision DS-2CD1121-I 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

кабловску 

3.3 2 MP ONVIF TUBE  камера; Сензор 1/2.8"  

progressive scan CMOS Резолуција:  

1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR  (Права 

Дан/Ноћ функција); Интегрисан фиксни објектив 

4mm@Ф2.0; Осетљивост 0.01lux@F1.2, 0 IR on ; 

Камера  слична типу  HikVision DS-2CD2020F-I 

Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

кабловску 

kom 18.00   

  

3.4 Испитивање и стављање ситема видео надзора у 

функцију, што 

подразумева: 

• проверу исправности изведене инсталације и 

монтираних камера, 

• завршно усмеравање и подешавање камера, 

• мерење сваке линије /кабла/ и издавање 

испитног протокола, 

• активирање соwтwета и стављање система у 

функцију, 

• обуку корисника у руковању, 

• испоруку документације (упутство за руковање и 

програмирање и атести), 

kom 1.00   

  

3.5 Рачунар: 

 H110/Intel i3/8GB/1TB/RX 550/DVD/Win 10 Pro  

• Матична плоча - AM4 A320M, 

PCIe/DDR4/SATA3/GLAN/7.1/USB 3.1 

• Процесор -  AMD Athlon X4 950, 28нм, 4-

физичка/4-логичка 

kom 1.00   

  

mailto:1920x1080@25fps
mailto:1280x720@25fps
mailto:2.8mm@F2.0;%20О
mailto:0.01lux@F1.2,
mailto:1920x1080@25fps
mailto:1280x720@25fps
mailto:4mm@Ф2.0;%20О
mailto:0.01lux@F1.2,
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језгра, 2МB LL кеш 

• Такт процесора - 3.5 GHz  ( Turbo frequency 

3.8GHz) 

• Меморија -  DDR4 4GB 

• Капацитет хард диска - 500GB SATA3 

• Графичка картица -  AMD Radeon R7 360, 

2GB/GDDR5/128bit 

 • Оптички уређај -  DVD+/-RW SATA/black, 

DVD Multi Writer 

• Звучна картица - 7.1 Сyстем (интегрисана на 

матичној плочи) 

• Кућиште -  Midi Tower, , Црно 

• Напајање - АТX 550W 

• Оперативни систем -  Windows  10 64бит 

3.6 Монитор: 

SAMSUNG  Телевизор  UE32M5002AKXXH 

LED, 32"  UE32M5002AKXXH, Дијагонала 

екрана: 32" (81.2 cm), Резолуција:1920 x 1080 

(FULL HD), LED  Освежавање: 200 Hz PQI, DMI  

прикључак 2, USB 2.0 прикључак 1 .Рачуна се 

повезан и монтиран. 

kom 1.00   

  

3.7 HDMI кабл дужине 10m - фабрички направљен и 

тестиран,Обрачун се врши по комаду 

Набавка, испорука и постављање каблова 

kom 1.00   

  

3.8 Испорука и монтажа FTP кабл кат. 6А  DRAKA  

тип  UC500 S23 4P FRNC тестиран до 500МHz за 

10GbЕ - 'Wаll', 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 10Gb/s  Ethernet  протокол 10 GBasе-Т 

(IЕЕЕ 802.3аn); остали сертификати ISО9001, 

ISО14001,  RoHS На местима извода за камере 

оставити петљу кабла у слободној дужини од по 

m 1240.00   
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1,5м за накнандо повезивање. 

3.9 Испорука и уградња ПВЦ заштитне цеви  фи 

16mm 
m 2100.00   

  

3.10 Остали ситан и везни материјал, непредвиђени 

радови, поправке оштећених места, на већ 

изведеним радовима, пробни рад и пуштање у 

исправан погон. 

paušalno    

  

  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА-УКУПНО:   

4.00 СИСТЕМ ОЗВУЧАВАЊА И ТАЧНОГ ВРЕМЕНА      

4.1 Радио  DVD/MP3 плејер   PLENA PLN-DVDT kom 2.00     

4.2 6.-зонски Контролер звука  PLENA LBB 1990 kom 2.00     

4.3 Испорука и монтажа позивне станице са 6 зона 

на стоном сталку са тастером за укључење, 

сличног типу  LBB 1956 "BOSCH", са 

прикључним каблом са  конектором 

kom 3.00   

  

4.4 Висококвалитетни бидирекциони звучник за 

монтажу на зид са изводом на трансформатору 

од 6W, погодан за дуге ходнике, прилагођено за 

прикључак на 100V слично типу  LB1-BW12 

"BOSCH". 

kom 28.00   

  

4.5 Висококвалитетни бидирекциони звучник за 

монтажу на зид са изводом на трансформатору од 

20W,прилагођено за прикључак на 100V слично 

типу  LA1-UM20E  "BOSCH". 

kom 10.00   

  

4.6 Испорука и уградња програмског селектора  за 

локалну регулацију звука  са 5 улаза/излаза,  

сличан типу LBC 1430/10. 
kom 1.00   

  

4.7 Испорука кабла и израда инсталације од 

централног разгласног система до звучних кутија, 

каблом  LHCHY  2x1,5mm2 (са електростатичком 

заштитом, са лицнастим бакарним проводницима, 

халоген фрее) једноструко и двоструко 

положеним дуж трасе  кроз ПВЦ цеви халоген 

фрее. У цену је урачунат кабал и његово полагање 

по припремљеној траси. 

m 1320.00   
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4.8 Испорука и монтажа без халогена ПВЦ цеви ø16 mm m 1320.00     

4.9 Остали ситан неспецифисиран материјал. paušalno      

4.10 Контрола изведене инсталације, издавање атеста и 

пуштање система у исправан рад. 
paušalno    

  

4.11 Дигитални двострани централни GPS сат  

предвиђен је за показивање тачног времена са 

уградјеним релејом, тип сл.  HQS-Y01D  

производјача  HQSERVIS ,Суботица 

kom 1.00   

  

4.12 Дигитални једнострани GPS сат  предвиђен је за 

показивање тачног времена са уградјеним релејом, 

тип сл.  HQS-Y02 производјача ХQСЕРВИС, 

Суботица 

kom 3.00   

  

4.13 Дигитални двострани ГПС сат  предвиђен је за 

показивање тачног времена са уградјеним 

релејом, тип сл. ХQС-Y02Д 

производјача  HQSERVIS ,Суботица 

kom 6.00   

  

4.14 ГПС пријемник за подесавање тачног времена kom 1.00     

4.15 Школско звоно 24VAC kom 12.00     

4.16 FTP-4x2x0,6 mm кроз ПВЦ Ø16                                                       m 430.00     

 СИСТЕМ ОЗВУЧАВАЊА  И ТАЧНОГ ВРЕМЕНА – УКУПНО:   

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ-УКУПНО:   

XII ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И  СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (5/1)   
1.0 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ 

ПОЖАРА  Предмером и предрачуном 

предвиђа се испорука свег потребог 

материјала, уградња на начин предвиђен 

појединим позицијама, испитивање и 

пуштање у рад, као и довођење у исправно 

стање свих оштећења на већ изведеним 

радовима.Сав употребљени материјал мора 

бити првокласног материјала. Сви радови 

морају бити изведени стручном радном 

снагом, а у потпуности према Српским и 
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осталим важећим стандардима за ову врсту 

радова.У цену се урачунава сав наведени 

материјал у позицијама и сав ситан материјал, 

транспорт и трошкови набавке, као и цена 

радне снаге, са свим порезима и 

доприносима. Цена укључује и испитивање 

исправности изведених радова и пуштање у 

рад свих елемената инсталације наведених 

позицијама   

1.1 Централа адресабилна Advanced MxPro 

MX-5102, 2 петље  

Централа против пожарна, адресбилна, 2 

детекционе петље, без могућности даљег 

проширења, умрежива,предњи панел на Српском 

језику, софтњаре централног уређаја на Српском 

језику, могућност прикључења 240 елемената на 

петљи (Argus Vega protokol), ЛЦД за индикацију 

стања, 2.000 зона, 200.000 елемената на мрежи, 

максимални број централа у мрежи 200, 

Интегрисана функција осцилоскопа и дигиталног 

мултиметра, Могућност прикључења сензора за 

батерије, Интегрисани УСБ и RS 232 порт, 

20 ЛЕД за сигнализацију стања, 

4 програмабилна контролна тастера, 

8 програмабилних контролних тастера, 

5 програмабилних контролних тастера, 

меморија 5000 догађаја, 

могућност смештања батерија 12Аh, 

AlarmCalm систем за управљање лажним 

алармима. 

Сертификати о о усаглашености са нормативима 

ЕN54:2, ЕN54:4, ЕN54:13, потврде о 

усаглашености са EMC и LVD  директивом издате 

од стране акредитованих тела РС, Advanced 

MxPro MX-5202). 

kom 1.00   
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1.2 Модул са 4 Сиренска излаза Advanced MXP- 034 

Модул са 4 надгледана сиренска излаза, 

повезивање са централним уређајем посредством 

P-BUS магистрале,Advanced MXP-034. 

kom 1.00   

  

1.3 Акумулатор   12VDC, 12Ah 

(акумулатори оловни , 12VDC, 12Ah) 
kom 2.00   

  

1.4 Детектор комбиновани  Argus A2000 

Детектор пожара, адресибилни,  Vega 

komunikacion iprotokol, комбиновани, са 

изолатором, сертификат о усаглашености са 

нормативима ЕN54:5, ЕN54:7 и ЕN54:17) 

kom 148.00   

  

1.5  Подножје детектора Argus LAB1000 

Подножје за адресибилни детектор пожара 
kom 148.00   

  

1.6 Ручни јављач Argus VCP100 

Ручни јављач пожара, адресибилини, Вега 

комуникациони протокол, са изолатором, 

сертификат о усаглашености са нормативима 

ЕN54:11 и ЕN54:17) 

kom 19.00   

  

1.7 Ручни јављач  Argus VWCP100 

Ручни јављач пожара, адресибилини, за 

спољашњу монтажу, Вега комуникациони 

протокол, са изолатором, сертификат о 

усаглашености са нормативима ЕN54:11 и 

ЕN54:17 

kom 6.00   

  

1.8 Детектор линијски FFE FIRERAY 50R 

Линијски детектор пожара, конвенционални, са 

рефлексионим елементом, домет 50м, релејни 

излаз за стање аларма,релејни излаз за стање 

грешке, видни сноп за нивелацију линијског 

детектора, FFE FIRERAY 50R,, сертификат о 

усаглашености са нормативом ЕN54:11 

kom 2.00   

  

1.9 Сирена унутрашња Klaxon Sonos OSS-0020 

Сирена, конвенционална, црвена, два командна 

сигнала, 32 тона, IP65, 94-106dB/1m, сертификат 

о усаглашености са стандардом ЕN54:3) 

kom 25.00   
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1.10 Сирена са блицером спољашња Klaxon 

Sonos OSS-0042 

Сирена са блицером, конвенционална, црвена, два 

командна сигнала, 32 тона, IP65, 94-106 dB /1m, 

сертификат о усаглашености са стандардом 

ЕN54:3 

kom 6.00   

  

1.11 ADVANCED MXP- 550D 

Модул напајања са пуњачем за батерије 24V, 3А, 

сертификат о усклађености са нормативом ЕN54-

4, могућност смештања и пуњења батерије 

капацитета 17Ah, ADVANCED MXP-550D. 

kom 4.00   

  

1.12 Акумулатор 12VDC, 12Ah 

акумулатор оловни, 12VDC, 12Ah 
kom 1.00   

  

1.13 Акумулатор 12VDC, 7Ah 

акумулатор оловни, 12VDC, 7Ah 
kom 2.00   

  

1.14 Кабал  JH(St)H 2x2x0,8mm 

кабал инсталациони, халоген free 
m 2500.00   

  

1.15 Кабал JH(St)H 2x2x0,8mm 

кабал инсталациони, халоген фрее, ватроотпоран 
m 600.00   

  

1.16 Кабал N2XH 3x1,5mm² 
кабал инсталациони, халоген фрее, ватроотпоран 

m 300.00   
  

1.17 Цев инсталациона Ø25/20mm, HF 

HFFR самогасива цев Ø 25/20mm, са обујмицом 
m 200.00   

  

1.18 Гибљива ребраста цеви ø16 mm 

Безхалогена гибљива ребраста цев ø16 mm 
m 1200.00   

  

1.19 Гибљива ребраста цеви  ø29 mm 

Безхалогена гибљива ребраста цев ø29 mm 
m 300.00   

  

1.20 Обујмица ватроотпорна m 600.00     

1.21 Монтажа кабла и цеви m 4830.00     

1.22 Инсталациони материјал kom 1.00     

1.23 Пројекат дојаве пожара изведеног објекта kom 1.00     

1.24 Пуштање у рад. Услуга обухвата: 

- проверу исправности изведене инсталације, 

монтираних и повезаних елемената система за 

kom 1.00   
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дојаву пожара, 

- обележавање опреме за дојаву пожара, 

- монтажу сигналних линија на централу за 

дојаву пожара 

- програмирање централе, функционално 

испитивање и пуштање у рад, 

- обуку корисника у руковању, 

- испоруку документације (упутство за руковање 

и програмирање, 

дневник уредаја и атести), 

- примопредају и састављање записника о 

исправности и функционалном 

испитивању. 

 СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА –УКУПНО:   

2.0 СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ДИМА И ТОПЛОТЕ        

2.1 Контролни панел SV 48V-8A Actulux 

Централа за одимљавање слична типу ACTULUX 

SV 8A 48V.  

Централа поседује могућност стабилизације 

излазног напона, прикључка 8 тастера-јављача за 

одимљавање + 14 детектора 

дима по линији, примарни и секундарни извор 

напајања, сваки извор напајања (акумулатор) 

поседује могућност управљања свим покретачима 

истовремено, секундрани извор напајања може се 

користити за најмање 72-часовно 

функционисање, имати у виду да је примарна 

функција одвода у ванредним околностима а тек 

затим следи функција дневне вентилације, 

константан наџор система за моментално 

детектовање настанка грешке или квара, 

могућности даљинског управљања. 

АКТУАТОРИ - ЕЛЕКТРОПОКРЕТАЧИ ЗА 

ОТВАРАЊЕ КУПОЛА ТИП СА POWER 

SINGLE 48V 2A (3 КОМ) СУ ОБУХВАЋЕНИ 

kom 1.00   
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ПРЕДМЕРОМ МАШИНСКОГ ДЕЛА 

ПРОЈЕКТА ОДИМЉАВАЊА 

2.2 Акумулатор 12VDC, 7Ah 

акумулатор оловни, 12VDC, 7Ah 
kom 4.00   

  

2.3 Тастер за отварање купола BVT IP40 GREY 

(сиви) 
kom 2.00   

  

2.4 Кабал  JH(St)H 2x2x0,8mm Fe180 E90 

кабал инсталациони, халоген free, ватроотпоран 
m 30.00   

  

2.5 Кабал N2XH 3x1,5mm² 

кабал инсталациони, халоген free, ватроотпоран 
m 20.00   

  

2.6 Кабал N2XH E90 FE 180 3x2,5mm² 

кабал инсталациони, халоген free, ватроотпоран 

Kabl NHXH Fe 180 E 90 3 x 1.5 mm²) 

m 60.00   
  

2.7 Обујмица ватроотпорна тип 732 GTP, 

OBO BETTERMANN 

Одстојна обујмица ватроотпорна са 

функционалним интегритетом од 90 мин 732 10 

ГТП+Анкер вијак, са навојем М6, 6x30mm, 

галвански поцинковано,DIN 50961 FNA II 6X30 

M7/8, OBO BETTERMANN- 

kom 180.00   

  

2.8 Обујмица ватроотпорна тип 732 GTP, 

OBO BETTERMANN 

Одстојна обујмица ватроотпорна са 

функционалним интегритетом од 90 мин 732 10 

ГТП+Анкер вијак, са навојем М6, 6x30mm, 

галвански поцинковано,DIN 50961 FNA II 6X30 

M6/5, OBO BETTERMANN 

kom 90.00   

  

2.9 Монтажа кабла и цеви m 110.00     

2.10 Инсталациони материјал kom 1.00     

2.11 Монтажа повезивање, пуштање у рад и 

испитивање система за одвођење дима и топлоте, 

обука корисника 

kom 1.00   
  

  СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ДИМА И ТОПЛОТЕ-УКУПНО:   

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И  СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-УКУПНО:   
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XIII МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ –ШКОЛА  И  САЛА (6) 

1.0 РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ШКОЛЕ kom      

1.1 Испорука и уградња алуминијумских чланкастих 

радијатора производ  Global Vox , Италија или 

одговарајући. Обрачун по чланку. 

kom    
  

Vоx 600/80 (185 W/чл, Δт=60°C) članaka 2071.00     

1.2 Испорука и уградња алуминијумских 

радијаторских чепова DN25, редукција DN25-

DN15, дихтунга, ниплова. 
komplet 134.00   

  

1.3 Испорука и уградња KUD конзола,NGR носача и 

одстојника. 
komplet 134.00   

  

1.4 Испорука и уградња термостатских радијаторских 

вентила са могућношћу уградње термостатске 

главе, производ Herz или одговарајући 

kom 134.00   
  

1.5 Испорука и уградња термостатских глава за 

радијаторске вентиле. Термостатске главе су 

ојачане и намењене за уградњу у јавним објектима 

RА2000, производ  Herz или одговарајући. 

kom 134.00   

  

1.6 Испорука и уградња радијаторских навијака, са 

могућношћу предрегулације, производ  Herz  или 

одговарајући 

kom 134.00   
  

1.7 Испорука и монтажа  аутоматских  одзрачних 

чепова за монтажу на радијатор.  DN25, производ  
Caleffi  или одговарајући 

kom 134.00   
  

1.8 Испорука и монтажа славине са капом и ланцем, 

комплет са спојно-заптивним материјалом. 
 

   
  

- R 1/2" kom 134.00     

1.9 Испорука и уградња пеx-Ал-пеx цеви, производ 

HENCO или одговарајући. 
 

   
  

Ø16x2,0mm m 6900.00     

1.10 За ситан потрошни материјал, једноструке 

пластичне држаче за цеви, уводнице, розетне 

и сл. узима се 15% од вредности цеви. 

 
 

% 

 
 

15.00   

  

1.11 Испорука и уградња адаптера за повезивање цеви и       
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вентила и разделника. 

Ø16x1/2" (или одговарајући у зависности од 

вентила) 
kom 536.00   

  

1.12 Испорука и монтажа црних бешавних цеви, према  

SRPS  ЕN 10216 
    

  

 Ø21,3x2,3 mm m 60.00     

 Ø26,9x2,6 mm m 6.00     

 Ø33,7x2,6 mm m 102.00     

 Ø42,4x2,6 mm m 102.00     

 Ø48,3x2,9 mm m 72.00     

 Ø60,3x2,9 mm m 100.00     

 Ø76,1x3,2 mm m 30.00     

 Ø88,9x3,2 mm m 100.00     

 Ø108x3,6 mm m  100.00     

 Ø114,3x3,6 mm m    70.00     

1.13 За фитинге, клизне и фиксне ослонце, вешаљке, 

хилзне, спојно заптивни материјал, кисеоник, 

дисугас, електроде за заваривање и сав остали 

потребни материјал узима се 50% од вредности 

претходне ставке. 

paušal. 0.50   

  

1.14 Чишћење и бојење челичних цеви и ослонаца 

основном бојом. 
m 742.00   

  

1.15 Изолација црних цеви радијатоског грејања које 

пролазе кроз спуштени плафон. Изолују се 

сунђерастом изолацијом ПЛАМАФЛЕX дебљине 

d=40mmm (за спољашње пречнике 30-83) и 

д=50mm (за спољашње пречнике 89-159). 

    

  

Ø22/40 m 60.00     

Ø28/40 m 6.00     

Ø35/40 m 102.00     

Ø42/40 m 102.00     

Ø48/40 m 72.00     
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Ø60/40 m 100.00     

Ø76/40 m 30.00     

Ø90/50 m 100.00     

Ø110/50 m 100.00     

Ø115/50 m 70.00     

1.16 Испорука и уградња разводних ормана за  

прикључење радијатора. 
    

  

 RО1 - сабирник и разделник величине 5/4" са 7 

прикључка DN15, у комплету са кугла вентилом 

ДН32 и регулационим вентилом DN25 (производ 

ТА са прикључцима за манометар), аутоматским 

озрачним лончићима, ПиП славином и 

термоманометрима. У цену је урачуната и челични 

ормарић димензија 800x800x150mm. Челични 

ормарићи су пластифицирани и у комплету са 

бравицом за закључавање. 

komplet 1.00   

  

 RО2 - сабирник и разделник величине 5/4" са 8 

прикључка DN15, у комплету са кугла вентилом 

DN32 и регулационим вентилом DN25 (производ 

ТА са прикључцима за манометар), аутоматским 

озрачним лончићима, ПиП славином и 

термоманометрима. У цену је урачуната и челични 

ормарић димензија 800x800x150mm. Челични 

ормарићи су пластифицирани и у комплету са 

бравицом за закључавање. 

komplet 5.00   

  

 RО3 - сабирник и разделник величине 5/4" са 9 

прикључка DN15, у комплету са кугла вентилом 

DN32 и регулационим вентилом DN25 (производ 

ТА са прикључцима за манометар), аутоматским 

озрачним лончићима, ПиП славином и 

термоманометрима. У цену је урачуната и челични 

ормарић димензија 800x800x150mm. Челични 

ормарићи су пластифицирани и у комплету са 

бравицом за закључавање. 

komplet 5.00   
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 RО4 - сабирник и разделник величине 5/4" са 10 

прикључка DN15, у комплету са кугла вентилом 

DN32 и регулационим вентилом DN32 (производ 

ТА са прикључцима за манометар), аутоматским 

озрачним лончићима, ПиП славином и 

термоманометрима. У цену је урачуната и челични 

ормарић димензија 800x800x150mm. Челични 

ормарићи су пластифицирани и у комплету са 

бравицом за закључавање. 

komplet 3.00   

  

 RО5 - сабирник и разделник величине 5/4" са 12  

прикључка DN15, у комплету са кугла вентилом 

ДН32 и регулационим вентилом DN32 (производ 

ТА са прикључцима за манометар), аутоматским 

озрачним лончићима, ПиП славином и 

термоманометрима. У цену је урачуната и 

челични ормарић димензија 800x800x150mm. 

Челични ормарићи су пластифицирани и у 

комплету са бравицом за закључавање. 

komplet 1.00   

  

1.17 Изолација цеви у поду сунђерастом изолацијом 

ARMAFLEX  дебљине 6mm. 
    

  

 Ø18x6,0мм m 6900.00     

1.18 Испорука и уградња ваздушних лонаца 

133x300mm, у комплету са припадајућим 

вентилом за озраку DN15 

kom 2.00   

  

1.19 Испорука и уградња кугла вентила у комплету са 

хонедером за демонтажу DN40 
kom 5.00   

  

1.20 Испорука и уградња балансних вентила за уградњу 

у вертикале DN32. Вентили су у комплету са 

прикључцима за диференцијални манометар, 

производ ТА или сл. 

kom 5.00   

  

1.21 Демонтажа радијатора због завршетка 

грађевинских радова, глетовања и кречења и 

њихова накнадна поновна монтажа. Приликом 

демонтаже радијатора исте заштити од оштећења. 

kom 134.00   
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Обрачун по грејном телу. 

1.22 Испитивање инсталације на хладан хидраулички 
притисак. Након успешно извршене хладне пробе 
оставити инсталацију под притиском до завршетка 
радова на изради кошуљице. 

paušalno 1.00   

  

1.23 Бушење отвора, штемовање (шлицовање) зидова 

за повезивање радијатора из зида и остали ситни 

грађевинки радови на уградњи радијаторског 

грејања. 

paušalno 1.00   

  

1.24 Регулација и мерење протока по гранама и 

разводним ормарићима. Потребно је да мерење 

изврши акредитована лабораторија и достави 

извештај у 3 примерка.  

paušalno 1.00   

  

1.25 Топла проба инсталације радијаторског грејања. paušalno 1.00     

  РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ШКОЛЕ-УКУПНО:   

2.0 РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ХАЛА       

2.1 Испорука и уградња алуминијумских чланкастих 

радијатора производ  Global Vox , Италија или сл. 
    

  

 Vоx 600/80 (185 W/чл, Δт=60°C) članaka 186.00     

2.2 Испорука и уградња алуминијумских 

радијаторских чепова DN25, редукција DN25-

DN15, дихтунга, ниплова. 

komplet 18.00   
  

2.3 Испорука и уградња KUD конзола, NGR носача и 

одстојника. 
komplet 18.00   

  

2.4 Испорука и уградња термостатских радијаторских 

вентила са могућношћу уградње термостатске 

главе,производ Herz или одговарајући. 

komada 18.00   
  

2.5 Испорука и уградња термостатских глава за 

радијаторске вентиле. Термостатске главе су 

ојачане и намењене за уградњу у јавним објектима 

RА2000, производ  Herz  или  одговарајући. 

komada 18.00   

  

2.6 Испорука и уградња радијаторских навијака, са 

могућношћу предрегулације, производ Herz или 

одговарајући. 

komada 18.00   
  

2.7 Испорука и монтажа аутоматских одзрачних komada 18.00     
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чепова за монтажу на радијатор. DN25, производ  
Caleffi  или сл. 

2.8 Испорука и монтажа славине са капом и 

ланцем,комплет  са спојно-заптивним 

материјалом. 

    
  

- R 1/2" komada 18.00     

2.9 Испорука и монтажа црних бешавних цеви, 

према SRPS EN10216 
    

  

Ø21,3x2,3 mm     m 160.00     

Ø26,9x2,6 mm m 70.00     

Ø33,7x2,6 mm m 130.00     

Ø42,4x2,6 mm m 70.00     

Ø48,3x2,6 mm m 10.00     

Ø88,9x3,6 mm m 60.00     

2.10 За фитинге, клизне и фиксне ослонце, вешаљке, 

хилзне, спојно заптивни материјал, кисеоник, 

дисугас, електроде за заваривање и сав остали 

потребни материјал узима се 50% од вредности 

претходне ставке. 

paušal 0.50   

  

2.11 Чишћење и бојење челичних цеви и ослонаца 

основном бојом. 
m 360.00   

  

2.12 Фарбање црних цеви које се не изолују завршном 

бојом у два слоја. Боја по захтеву инвеститора. 
m

2
 40.00   

  

2.13 Изолација црних цеви радијатоског грејања које 

пролазе кроз спуштени плафон. Изолују се 

сунђерастом изолацијом  PLAMAFLEX  дебљине 

d=40mm. 

    

  

Ø22/40 m 160.00     

Ø28/40 m 70.00     

Ø35/40 m 130.00     

Ø42/40 m 70.00     

Ø48/40 m 10.00     

Ø90/50 m 60.00     
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2.14 Испорука и уградња ваздушних лонаца 

133x300mm, у комплету са припадајућим вентилом 

за озраку DN 15. 

kom 2.00   
  

2.15 Испорука и уградња кугла вентила у комплету са 

хонедером  за демонтажу DN40. 
kom 1.00   

  

2.16 Испорука и уградња балансних вентила DN40. 

Вентили су у комплету са прикључцима за 

диференцијални манометар, производ ТА или сл. 

kom 1.00   
  

2.17 Демонтажа радијатора због завршетка 

грађевинских радова, глетовања и кречења и 

њихова накнадна поновна монтажа. Приликом 

демонтаже радијатора исте заштити од оштећења. 

Обрачун по грејном телу. 

kom 18.00   

  

2.18 Испитивање инсталације на хладан хидраулички 

притисак. Након успешно извршене хладне пробе 

оставити инсталацију под притиском до завршетка 

радова на изради кошуљице. 

paušal 1.00   

  

2.19 Бушење отвора за пролаз цеви и остали ситни 

грађевински радови на уградњи радијаторског 

грејања. 

paušal 1.00   

  

2.20 Регулација и мерење протока по гранама и 

разводним ормарићима. Потребно је да мерење 

изврши акредитована лабораторија и достави 

извештај у 3 примерка. 

paušal 1.00   

  

2.21 Топла проба инсталације радијаторског 

грејања. 
paušal 1.00   

  

  РАДИЈАТОРСКО  ГРЕЈАЊЕ ХАЛА –УКУПНO:   

3.00 КАЛОРИФЕРСКО ГРЕЈАЊЕ -  ХАЛА       

3.1 Испорука и уградња топловодних калорифера ТОP  

KFW 39.2, протока ваздуха  L=3050м3/х, снаге 

Q=25.700W (90/70°C), прикључак DN32, производ 

TOPIZ  Београд или одговарајући са комплетном 

опремом за монтажу према препорукама 

произвођача. 

kom 4.00   
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3.2 Испорука и уградња носача калорифера 

израђених од челичних профила у комплету са 

спојним материјалом и шрафовском робом, 

заштитно офарбан. 

komplet 4.00   

  

3.3 Испорука и уградња кугла вентила у комплету са 

холендером за демонтажу 
    

  

DN 32 kom 4.00     

DN 65 (прирубнички) kom 1.00     

3.4 Испорука и уградња балансних вентила у 

комплету са прикључцима за манометар и 

холендерима за демонтажу. 
    

  

DN 32 kom 4.00     

DN 65 (прирубнички) kom 1.00     

3.5 Испорука и монтажа аутоматских одзрачних 

вентила ДН20, производ  Caleffi  или 

одговарајући. 

kom 2.00   
  

3.6 Испорука и монтажа славине са капом и ланцем, 

комплет са спојно-заптивним материјалом. 
    

  

- R 1/2" kom 6.00     

3.7 Испорука и монтажа црних бешавних цеви, према   
SRPS EN  10216 

    
  

Ø42,4x2,6 mm m 30.00     

Ø48,3x2,9 mm m 36.00     

Ø60,3x2,9 mm  m 42.00     

Ø76,1x3,2 mm m 150.00     

3.8 За фитинге, клизне и фиксне ослонце, вешаљке, 

хилзне, спојно заптивни материјал, кисеоник, 

дисугас, електроде за заваривање и сав остали 

потребни материјал узима се 50% од вредности 

претходне ставке. 

paušal 0.50   

  

3.9 Чишћење и бојење челичних цеви и ослонаца 

основном бојом. 
m 252.00   

  

3.10 Изолација црних цеви радијатоског грејања које       
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пролазе кроз спуштени плафон. Изолују се 

сунђерастом изолацијом  PLAMAFLEX  дебљине 

d=40mm (за спољашње пречнике 30-83). 

Ø42/40 m 30.00     

Ø48/40 m 36.00     

Ø60/40 m 42.00     

Ø76/40 m 150.00     

3.11 Испорука и уградња ваздушних лонаца 133x300 

mm, у комплету са припадајућим вентилом за 

озраку DN15 
kom 2.00   

  

3.12 Испитивање инсталације на хладан хидраулички 

притисак. Након успешно извршене хладне пробе 

оставити инсталацију под притиском до завршетка 

радова на  изради кошуљице. 

paušal 1.00   

  

3.13 Бушење отвора, штемовање (шлицовање) зидова за 

повезивање калорифера и пленума и остали ситни 

грађевинси радови на уградњи калориферског 

грејања. 

paušal 1.00   

  

3.14 Регулација и мерење протока по гранама и грејним 

телима. Потребно је да мерење изврши 

акредитована лабораторија и достави извештај у 3 

примерка. 

paušal 1.00   

  

3.15 Топла проба инсталације калориферског грејања. paušal 1.00     

  КАЛОРИФЕРСКО ГРЕЈАЊЕ -  ХАЛА –УКУПНО:   

4.00 ВЕНТИЛАЦИЈА       

4.1 Набавка, испорука и монтажа рекуператора 

PRANA 340S или одговарајући са спољашњом 

решетком димензија 200 x 200 и самопадајућом 

решетком димензија 200 x 200 на спољњем зиду. 

Аутоматско управљање преко контролног 

кабинета и контролрера. 

Улазни параметри се очитавају преко сензора: 

- спољашња температура 

- ниво CО2 

komplet 5.00   
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- унутрашња темература 

- Релативна влажност 

Излазни параметри: 

- температура свежег ваздуха 

- количина свежег ваздуха 

Пројетована темература свежег ваздуха који се 

убацује је је подесива у опсегу од 18-26°C. 

убацивање 1100m³/h, извлачење 1020m³/h, 

Δп=350Pа 

4.2 Набавка, испорука и монтажа каналског филтера 

тип KLF 80/50 G4 или одговарајућег. 
komplet 5.00   

  

4.3 Набавка, испорука и монтажа дворедних решетки 

CCH- 2 - G4 – RAL или одговарајуће, димензија 

према пројектованом протоку, у комплету са 

регулатором протока RP, производ Клима опрема 

или одговарајући. Решетке се испоручују у 

комплету са пленумском кутијом одговарајућих 

димензија са прикључком на флексибилно црево. 

    

  

 за убацивање ваздуха 200m³/h димензије 225 x 75 

mm 
kom 25.00   

  

 за извлачење ваздуха 500m³/h  димензије 425 x 

125mm 
kom 10.00   

  

4.4 Набавка, испорука и монтажа лимених канала од 
поцинкованог челичног лима, дебљине лима 
према техничким условима. 

kg 875.00   
  

4.5 Набавка, испорука и монтажа елементима за 
ношење канала, прирубница и спојно-заптивни 
елементи канала. Узима се 50% од претходне 
ставке. 

% 50.00   

  

4.6 Набавка, испорука и монтажа алуминијумских 
дворедних решетки DR2-V у комплету са 
регулатором протока RP, производ "Радинг" или 
одговарајуће. Решетке се испоручују у комплету са 
пленумском кутијом одговарајућих димензија са 
прикључком на флексибилно црево. 

    

  

 Димензије 300x150 kom 3.00     

4.7 Набавка, испорука и монтажа двоструких kom 4.00     
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преструјних решетки за уградњу у врата, производ 
"Климаопрема" или еквивалентно. Димензије 
250x200мм 

4.8 Набавка, испорука и монтажа алуминијумских 
противкишних жалузина, са заштитном мрежицом, 
производ "Климаопрема" или еквивалентно. 

    
  

FŽ 250x250mm kom 4.00     

4.9 Набавка, испорука и монтажа неповратних клапни 
за уградњу у канал, у комплету са споним 
материјалом, производ S&P, Шпанија или сл. 

    
  

 MCA 200 kom 4.00     

4.10 Набавка, испорука и монтажа лимених канала од 
поцинкованог челичног лима, дебљине лима  
према техничким условима. 

kg 650.00   
  

4.11 Набавка, испорука и монтажа елементима за 
ношење канала, прирубница и спојно-заптивни 
елементи канала. Узима се 50% од претходне 
ставке. 

% 50.00   

  

4.12 Пробијање отвора за пролаз вентилационих 
канала. 

paušal 1.00     

4.13 Испорука и уградња алуминијумских 
флексибилних црева у комплету са помоћним 
материјалом за качење и везивање на канал. 

  
  

  

 Ø 104mm m 50.00     

4.14 Испорука и уградња PV ваздушних вентила за 
одсис ваздуха, производ S&P или одговарајући. 

      

BOC100 kom 14.00     

4.15 Израда носача ветнилатора од челичних профила и 
опшивке крова након уградње вентилатора. 

komplet 1.00     

4.16 Проба инсталације, пуштање у рад, израда 
упутства, шема и примопредаја инвеститору. 

paušal 1.00     

  ВЕНТИЛАЦИЈА –УКУПНО:   

5.00 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ       

5.1 Припремни радови обухватају: 

- отварање градилишта 

- упоређење стварног стања са пројектном 

документацијом и у случају одступања 

консултовати надзорног органа. 

paušalno 1.00   
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- потребна размеравања и усаглашавања 

5.2 Израда пројекта изведеног стања paušalno 1.00     

5.3 Завршни радови, рашчишћавање градилишта са 

одвозом вишка материјала, пробни погон и предаја 

инсталација крајњем кориснику, учествовање у 

техничком пријему. 

paušalno 1.00   

  

5.4 Регулисање комплетне инсталације и пуштање у 

погон, са пробним радом. Урадити елеборат -

извештај о извршеном мерењу и регулацији 

протока по гранама приклјучака.  

Потребно је да мерење изврши акредитована 

лабораторија и достави извештај у 3 примерка. 

paušalno 1.00   

  

 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

 МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ –ШКОЛА  И  САЛА-УКУПНО:   

XIV    ОДИМЉАВАЊЕ  ФИСКУЛТУРНЕ  САЛЕ   (6/2) 

1.0 Свака позиција обухвата набавку ,испоруку и 

монтажу укључујући израду ситних грађевинских 

радовапотребних за монтажу комплетне 

инсталације ,крпљење зидова у случају оштећења 

током бушења,заптивање приликом проласка кроз 

ПП зидове са материјалима који имају атест за 

одговарајућу отпорност на пожар , као и остали  

пратећи грађевински радови везани за монтажу 

опреме. 

    

  

1.1 ПРИРОДНО ОДИМЉАВАЉЕ ХАЛЕ  
Испорука и уградња квадратних купола за 
одимљавање хале. Куполе су димензије светлог 
отвора минимум 1200x1200 и у комплету са 
системом за противпожарно отварање купола у 
случају пожара.Отварање је електрично помоћу 
електромотора и тастера ,који су повезани са ПП 
централом, а имају могућност ручног отварања са 
безбедног места. Минимални потребни угао 
отварања у случају пожара је 105 степени. Ова 

kom 3.00   
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купола омогућује конструкцију аутоматског 
одвођења дима и топлоте , према стандарду EN 
12101-02.У ову позицију уградње је укључено и 
просецање крова, уградња , као и накнадна 
опшивка са евентуалном уградњом одговарајућих 
дихтунга и хидроизолације за трајно спречавање 
продора влаге и падавина  

1.2 Испорука и уградња челичног лима дебљине 2,5 
mm за опшивку дела кровне конструкције према 
кровним куполама. Након уградње опшивака 
челични лим се фарба два пута заштитном бојом и 
два пута завршном  бојом отпорном на повишене 
температуре  

m
2
 60.00   

  

1.3 Изолација опшивке минералном вуном дебљине 
150 mm, са спољашње стране према кровној 
конструкцији. 

m
2
 60.00   

  

1.4 Припремно –завршни радови  
 упознавање са пројектном документацијом  
 припремни радови на отварању градилишта, 
 отварање градилишне документације, 
 завршни радови, 
 функционална проба са израдом потребног 

извештаја, 
 учешће у техничком пријему и отклањање 

недостатака , 
 остали ситни и неспецифицирани радови. 

% 5%   

  

 ОДИМЉАВАЊЕ  ФИСКУЛТУРНЕ  САЛЕ-УКУПНО:   

XV  ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ-КОТЛАРНИЦА 600КW 
1 ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ      

0.1 ПРЕДХОДНИ РАДОВИ        
Рушење постојећег пода и тротоара од бетона са 
подлогом, са прикупљањем шута, утоваром у 
камион и одвожењем на депонију грађевинског 
материјала – даљина до 5 km. Обрачун по m

3
 и m

2
. 

    

  

под m
3
 5.40     

тротоар m
2
 34.00     

  ПРЕДХОДНИ РАДОВИ – УКУПНО:   

1.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       
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 ОПШТИ ДЕО 
Пре почетка извођења земљаних радова извођач је 
дужан да земљиште на коме се поставља 
објекат: 
-очисти, 
-да зграду у присуству надзорног органа тачно 
кочевима обележи на терену, а по подацима 
добијеним од овлашћеног геометра. 
-да коте целокупног терена који се обухвата 
градњом сними на сваких 5,0 м у попречном и 
подужном правцу и да све добијене податке унесе 
у грађевинску књигу. Ови подаци касније ће се 
користити за обрачун земљаних радовКопање и 
насипање извршити тачно по плану. Копање за 
темеље -темељну плочу, темељне стопе или 
тракасте темеље, мора бити потпуно 
хоризонтално, према димензијама и котама из 
пројекта. 
Дозвољено одступање +/-3,0 cm. 
Копање земље у широком откопу вршити по 
обиму стопа темеља и ободних зидова, пошто се 
поткопавања профила темељних јама ради 
проширења за стопе темеља најстрозије забрањује 
без обзира на категорију земљишта. 
Ископ земље на одређену дубину код стопа 
темеља извршити непосредно пре бетонирања 
темеља да 
се дно темеља не би, евентуално, расквасило или 
пресушило. Одређивање категорије земљишта 
извршиће на терену заједнички представник 
инвеститора и извођача, у свему према упутствима 
из просечних норми у грађевинарству и према 
привременим техничким, прописима за земљане 
радове. Осигурање - разупирање боцних страна 
ископа, као и осигурање суседних објеката 
извршити зависно  од категорије земљишта и 
полозаја суседних зграда, а према пројекту 
заштите суседних објеката. Рад на осигурању 
укљућити у јединичну цену одговарајућих 
позиција ископа у погодбеном предрачуну, пошто 
се исти неће посебно плаћати. Сваку штету коју 
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извођач проузрокује својом кривицом, нестручним 
или несолидним радом, ако изостави разупирање 
или не осигура угроцене делове, дужан је да исту о 
свом трошку отклони и све доведе у исправно 
стање. 
Прекопавање није дозвољено. Уколико извођач 
прекопа - ископа дубље него што је планом 
предвиђено, или непрецизно изравна дно ископа, 
дужан је да о свом трошку и са својим материјалом 
и радном снагом прекопани део ископа опуни 
набијеним бетоном. Ископану земљу уколико иста 
задовољава, употребити првенствено за насипање 
око и изнад темеља, зидова и подова, као и за 
насипање-планирање дворишта, уколико то буде 
потребно, остатак се  уклања са градилишта на 
депонију коју одређују надлезни органи. 
Депонована земља се разастире и површина грубо 
планира. Црпљење сталне воде, као и рад под 
водом, платиће се посебном позицијом радова, 
црпљење атмосферске воде и повремени доток 
воде у темеље неће се посебно плаћати. 
Црпљење, уколико је доток воде мали, обицно се 
врши ручно, а ако је већи, моторним пумпама. 
Уколико је доток воде нарочито велики и трази 
употребу сназних пумпи и изазива веце трошкове, 
такви радови обрачунаваће се посебно, по стварно 
учињеним трошковима, према законским 
одредбама. Бетонирање темеља не сме отпочети 
док представник инвеститора у присуству 
извођача не прегледа и не прими ископе и док се у 
грађевинску књигу не унесу обрачунски подачи о 
завршеним ископима. Ако се приликом ископа 
наиђе на делове неког порушеног или затрпаног 
објекта или слично, а они нису обухваћени 
позицијом рушења постојећих објеката, ови 
радови ће се платити посебно као 
непредвиђени радови, а цена ће се формирати на 
основу анализе стварних трошкова. Уколико се у 
ископу земље наиђе на предмете од археолошке 
вредности, о налазу се преко представника 
инвеститора имају хитно обавестити надлезни 
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органи власти, а радови на том делу 
обуставити док надлезни органи не донесу одлуку 
о наставку радова. 
НАСИПИ И ТАМПОНИ 
Насипе и тампоне радити одмах по завршетку 
појединих претходних радова како би се 
омогућило 
несметано одвијање других радова, ослобађање 
градилишта од ископане земље и остварила што 
потпунија и равномернија збијеност насипа. 
Пре израде насипа, међутим, морају се узети сви 
обрачунски подачи о изведеним радовима, 
уколико 
ово не би било изводљиво после израде насипа. 
Сва насипања подразумевају употребу здраве и 
чисте земље из извршених ископа, која је без 
примеса органских материја. 
Хумус и разни отпадни материјали са органским 
примесама које труле, не смеју се употребити за 
насипање.Зависно од висине насипања, влазности 
земље и других околности, насипање и набијање 
извршиће се у слојевима дебљине 20-30 цм уз 
евентуално квашење земље, ради постизања 
оптималне конзистенције. 
Кад год је то могуће, израду насипа извести уз 
машинско набијање и консолидацију. У сваком 
случају сви израђени насипи морају бити потпуно 
стабилни - као самоникло тло - како касније не би 
дошло до деформација и оштећења конструкција 
које су фундиране на таквим насипима. 
Тампонске подлоге предвиђене пројектом и 
погодбеним предрачуном извести од природне 
мешавине чистог шљунка у предвиђеним 
слојевима, мерено у збијеном стању. 
Збијање тампона извршити, такође, машински, а 
тамо где то није дозвољено или није могуће, 
извршити.пажљиво на стандардни начин ручним 
набијањем. Обрачун изведених радова извршити 
по m

2 
или m

3
, што ће бити дефинисано у описима 

датим у предрачуну радова. 
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1.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
Ручни ископ земље III -ће категорије за темеље на 
дубини од 0,00 m до 2,00 m, са одбацијвањем 
земље на 1,00m од ископа. Ископ извести и 
нивелисати према пројекту и датим котам 
.Обрачун по m

3
. 

    

  

 m
3 20.33     

Испод објекта  m
3 14.03     

1.2 Насипање и набијање земље од ископа око 

темељних зидова, у слојевима d=20cm. Набијање 

вршити машинским путем .Обрачун по m
3 

m
3 3.25   

  

1.3 Планирање терена за израду тротоара и рампе са 

просечним  ископом, односно додавањем земље, у 

слојевима d=10cm..Обрачун по m
2
. 

m
2 34.00   

  

1.4 Одвоз вишка ископане земље са утоваром у 

колица, камион, на депонију на даљину 

l=5km..Обрачун по m
3
. 

m
3 43.55   

  

1.5 Набавка, довоз, разастирање и набијање шљунка 

испод пода d=15cm, а темеља, тротоара и рампе у 

слоју d=10cm. Набијање вршити ручним и 

машинским путем према потреби до потпуне 

збијености.Обрачун по m
3 

m
3 13.42   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ- УКУПНО:   

2.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

ОПШТИ ДЕО-МАТЕРИЈАЛИ 

Материјал употребљен за зидање мора бити 

првокласан и мора бити сагласан са одговарајућим 

ЈУС стандардима. 

-Опека и остали опекарски производи: B.D1.011 

Do D1.015/79, B.D1.030/79, B.D1.016 i 

B.D1.017/84.. 

-Креч: B.C1.020/81 

-Цемент: B.C1.009 i B.C1.011/82. 

-Песак: B.B8.040/82 i B.B8.042/84. 

-Гипс: B.C1.030. 

Вода која се употребљава за справљање малтера 
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мора бити чиста, без икаквих органских састојака 

који би могли штетно да утичу на квалитет малтера 

и мора одговарати одредбама B.C1.030. 

ЗИДАЊЕ ОПЕКОМ 

Израда мора бити стручна, са квалификованом 

радном снагом и у свему према важећим 

техничким прописима и просечним нормама у 

грађевинарству. Зидање изводити тачно према 

плановима, са правилним везама у потпуно 

хоризонталним редовима 

без ситних комада мањих од 1/4 опеке и такви 

комади не смеју се стављати један до другог у зид. 

Вертикалне и хоризонталне спојнице морају бити 

потпуно испуњене малтером, без шупљина. 

Малтер у спојницама не сме да буде дебљи од 10-

12 mm. Спољне фуге оставити празне у дубини од 

15-20 mm  ради боље везе малтера при 

малтерисању зидова. Исцурели малтер из спојница 

окресати мистријом док је још свеж и такво место 

обрисати саргијом.  За везе преградних зидова 

дебљине d= 120 mm(пола опеке) са масивним 

зидовима из таквих зидова у усваком четвртом 

реду испустити по пола опеке. У висини 

надвратника, на цца 2,00 m, од пода, код зидова 

дебљине d= 120 mm израдити армирано 

бетонски серклаж висине H= 200 mm, армиран са 

+/-2Ø14 узенгијама U Ø6/250 mm. 

У висини изнад врата, на ccа 2,00 m од пода, код 

зидова дебљине d= 70 mm израдити 

армиранобетонски серклаж висине H= 200 mm, 

армиран са +/-2Ø14 и узенгијама UØ6/250 mm. 

Везу зидова од опеке са армирано бетонским 

зидовима и стубовима извести повезивањем зице 

пречника Ø3 mm у сваком другом реду опеке са 

одговарајућим испуштеним везама из бетонских 

елемената. 
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Приликом зидања водити рачуна: -да се слог веза 

опеке који је пројектант одредио, доследно и 

коректно спроведе по целој површини зида, -да се 

опека, по потреби, сеце машинским путем, -да 

фуге буду потпуно хоризонталне, односно 

вертикалне и са континуалном ширином спојнице. 

Сву унутрашњу столарију уградити сувом 

монтажом. 

Такође, ценом зидања предвиђена је израда 

извођачких детаља, којима се дефинише облик и 

начин обраде, као и извођење свих отвора и 

зљебова за пролаз вертикалних водова 

канализације, централног грејања, електро 

инсталација, олучних цеви, димњачких и слично, 

са каснијим зазиђивањем опеком или 

крпљењем зљебова са рабицирањем и 

малтерисањем после завршене монтаже 

инсталација и за све ове радове се неће плаћати 

посебна надокнада. 

Начин обрачуна и плаћања биће у свему према 

општим условима за извођење грађевинских и 

грађевинско занатских радова, вазецим просечним 

нормама у грађевинарству и одговарајућим 

тачкама предмера радова и то по m
3
 за масивне 

зидове и m
2 
за преградне зидове, уколико то 

посебним позицијама радова не буде другачије 

назначено. 

МАЛТЕРИСАЊЕ 

Пре почетка малтерисања спојнице зидова 

очистити и издубити најмање 15 mm  ради бољег 

пријањања малтера. Зидови морају бити цисти и 

суви, односно добро наквашени код малтерисања 

цементним малтером. 

Уколико је на зидним површинама избила 

шалитра, извођач је обавезан да таква места пре 

малтерисања о свом трошку цетком очисти и 
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опере раствором соне киселине у води у размери 

1:10. Све бетонске површине,било да су ливене 

или зидане (блокови), без обзира да ли је у 

одговарајућој позицији наглашено, морају се 

претходно испрскати ретким цементним малтером 

размере 1:1, што се 

неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције. 

Малтерисање извршити у два слоја укупне 

дебљине 20-25 mm и то: 

-први слој радити малтером који се справља од 

грубог, оштрог просејаног песка и, 

-други, завршни слој, малтером који се справља од 

финог песка. Овај слој наноси се након што се 

први груби слој добро осуши. 

За израду другог, завршног слоја малтер мора да 

буде просејан кроз густо сито. 

Код машинског малтерисања гипсаним малтером 

приџавати се упустава произвиђача. 

Површине после малтерисања морају да буду 

равне и глатке, без таласа, удубљења или 

испупчења. Ивице могу бити праве и оштре или 

мало заобљене оборене по захтеву пројектанта, а 

углови на саставу зидова и зидова са плафоном, 

чисти и прави. У свему осталом, важе општи 

услови за извођење грађевинских радова и општи 

услови за зидарске радове. Обрачун се врши по м2 

стварно омалтерисаних површина зидова и 

плафона по одбитку отвора према важећим 

просечним нормама у грађевинарству. 

Постављање и скидање скеле у просторијама, 

крпљење шлицева након постављања инсталација, 

чишћење просторија, прозора и врата од малтера и 

друго, неће се посебно плаћати, већ улази у цену 

малтерисања. На споју зидова са стубовима и/или 

вертикалним серклажима унутар просторија, 

малтерисање цементним малтером ојачава се 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 252 од 323 

рабиц плетивом које се поставља тако да обухвата 

бетонски део и зид од опеке у појасевима од          

150-250mm. Код гипсаног малтера поставити 

одговарајућу пластичну мрежицу. У обрачун, за 

све позиције где је потребно, ушла је скела. 
2.1 ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

Набавка материјала и зидање зидова d=20 cm 

гитер блоком у продужном малтеру 1:2:6. Пре 

уградње блокове поквасити. По завршеном зидању 

очисти спојнице. (Надвратници су дати у посебној 

позицији бетонских радова). Обрачун по m
3
 

    

  

d=20cm m
3 21.28     

2.2 Набавка материјала и израда монтажног димњака 

(ван објекта) за оплатом од прохромског лима. 

Димњак се монтира од готових сегмената у свему 

према упутству произвођача, са свим потребним 

везним и заптивним елементима, и челичном 

конструкцијом која га носи. Унутрашњи пречник је 

Ø35cm. Висина димњака је минимално 12m (два 

комада).Oбрачун по m. 

m 24.00   

  

2.3 Набавка материјала и малтерисање унутрашњих 

зидова машинским путем, преко армираног бетона 

и гитер блока у два слоја продужним малтером 

1:3:9, са претходним прскањем цем. млеком. Први 

слој нанети грубо, а други слој фино испердашити. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун 

по m
2
. 

m
2 124.40   

  

2.4 Набавка материјала и малтерисање сокле 

цементним малтером 1:2 у два слоја. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун 

по m
2
 

m
2
 4.23   

  

2.5 Набавка материјала и малтерисање фасаде - са 

кровне стране и 
m

2
 27.09   
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атике - продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са 

претходним прскањем цем. млеком. Први слој 

нанети грубо, а други слој фино испердашити. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве.Обрачун 

по m
2
. 

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ      

 ОПШТИ ДЕО  

Сви бетонски и армирано бетонски радови имају се 

извести у свему према "Правилнику о техничким 

мерама и условима за бетон и армирани бетон". 

За сваку позицију и врсту радова у предрачуну је 

ознаћена оквирна величина пресека за обрачун и 

марка бетона која се мора постици, а што извођач 

постице утврђивањем одговарајућих пропорција 

различитих фракција минералног агрегата, везива и 

воде, на основу цега ће се израдити и испитивати 

сва пробна и контролна тела како на цврстоцу, тако 

исто и на друге пројектом или другим слузбеним 

актима, захтеване карактеристике, код надлежног 

завода за испитивање грађевинских материјала по 

прописима одређеним горњим упутством. 

Пробне коцке извођач је дужан да изведе по 

прописима. Овај поступак извођач је дужан да 

отпоцне довољно пре него што се планира 

извођење радова, како и сви поступци испитивања 

и поновљених пробних мешавина и рецептура 

могли да буду спроведени у потпуности и 

омогуцено наџору да, према нахођењу провери или 

налози додатне пробе.Налаз Завода за испитивање 

материјала меродаван је и за извођача и за 

инвеститора. 

Трошкови овога испитивања падају на терет 

извођача радова и урачунати су у јединичну цену. 
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Конструкције од водо-непропустљивог бетона 

посебно су ознаћене у погодбеном предрачуну. 

У случају да се изврши пробно оптерећење 

појединих конструкција, када су ова испитивања 

неопходна, јер није постигнута захтевана цврсточа 

или нека друга особина уграђеног бетона, 

трошкове за извршење ових радова сноси извођач 

без обзира какви ће бити резултати овога 

испитивања. Ако се контролна испитивања врше 

на захтев инвеститора, односно наџорног органа, а 

резултати  контролних тела буду задовољавајући, 

трошкови таквих испитивања падају на терет 

инвеститора, осим у случају незадовољавајућих 

резултата добијених пробним оптерецењем, када 

падају на терет  извођача. 

Сви радови се имају извести сагласно статичком 

прорачуну, у свему према нацртима и детаљима, 

као  и одговарајућим извођачким цртежима, које је 

наџор одобрио, солидно и стручно, са 

одговарајућом квалификованом радном снагом и 

под стручним наџором, уз одговарајућу претходну 

припрему, а сви изливени делови конструкција 

морају бити израђени прецизно према димензијама 

у пројекту. 

Израда и уграђивање бетона, по правилу, врши се 

механичким путем.  Ручно уграђивање бетона 

допушта се само изузетно и по одобрењу наџорног 

органа и то само када се ради о малим количинама 

и конструкцијама које нису носиве. 

Ручно уграђивање се спроводи са добрим 

набијањем у слојевима и куцањем по оплати, а 

механицко одговарајућим вибраторима. 

Када је дубина сипања већа од H=1,0 m спуштање 

бетона обавезно вршити помоћу левка или 

гуменог црева одговарајућег пресека. 

Сав употребљен материјал мора одговарати 
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техничким условима "Правилника о техничким 

мерама и условима за бетон и армирани бетон" и 

одредбама релевантних страних стандарда и то за: 

*агрегат, 

*цемент, 

*челик за армирање, 

*грађа за оплату, скеле, подупираче и друго. 

За све позиције конструкције бетон узимати са 

лиценциране фабрике бетона, који ће се уграђивати 

машинским путем аутопумпом уз вибрирање 

одговарајућим вибраторима. Класа бетона и друге 

вазне карактеристике одређене су описом сваке 

појединацне позиције и извођач је дужан да их 

постигне употребом одговарајућег материјала, као 

и прописаних технолошких поступака, уз 

коришћење одговарајућих средстава за рад и 

других алата. 

Пре бетонирања извршити преглед скеле, оплате и 

подупираца у погледу облика и стабилности, а у 

току бетонирања перманентно их контролисати. 

Бетонирање се не сме отпочети пре него што 

наџорни орган прегледа арматуру и оплату и 

писмено одобри бетонирање. 

Код арматуре водити рачуна да се иста у току 

бетонирања не помери, да остане у пројектованом 

полозају и да буде са свих страна обухваћена 

бетоном.  За време бетонирања радници не смеју 

газити преко арматуре и оплате, већ извођач мора 

да постави покретне мостове од фосни и другог 

материјала, према усвојеном и одобреном пројекту 

организације грађења зависно од висине са које се 

сипа, који извођач подноси на увид наџору. Ови 

мостови су подигнути изнад арматуре како би се 

обезбедило да се не помера арматура и спреци 

евентуално просипање бетона по арматури и 

оплати приликом транспорта. 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 256 од 323 

Прекиди и наставци бетонирања предвиђају се 

унапред и о томе обавештава наџор пре почетка 

рада, ти прекиди се изводе на таквим местима и на 

начин како је то прописима и другим упутствима 

предвиђено. Пре почетка бетонирања одредити и 

означити места радних фуга. 

Површина бетона од које се наставља бетонирање 

мора бити пазљиво оцишцена и орапављена. 

У случају појаве бетонских гнезда, иста се не смеју 

пломбирати или замалтерисати без претходног 

одобрења наџорног органа. 

Пломбирање и пазокирање, као последица 

непажљивог рада, ако га одобри наџор, обавезни су 

и радице се о трошку извођача, без надокнаде. 

При бетонирању обратити пачњу да се бетонска 

маса брзо угради, пре почетка везивања бетона. У 

случају сегрегачије бетонске масе у току 

транспорта, иста се има пре уграђивања поново 

ручно мешати како би се добила једнолицна 

хомогенизована маса. По завршеном бетонирању 

извршити заштиту бетона од топлоте и сунца 

прописаним квашењем најмање три дана, а такође 

бетон заштитити од ветра и мраза, што се не плаћа 

посебно, већ улази у цену одговарајуће позиције 

рада. При изради бетонских конструћија не смеју 

се употребити истовремено две разне врсте 

цемента. 

Пре почетка радова имају се извршити пробна 

испитивања одговарајућих врста цемента које ће у 

конкретном случају бити примењене. 

Преко избетонираних конструкција, док је бетон 

још свез, није дозвољено никакво кретање или 

транспорт разног материјала прва три дана, а после 

тога пролаз и транспорт дозвољен је преко 

постављених стаза од фосни или другог материјала 

довољно крутог да спреци оштећење бетонске 
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површине. 

Зидање преко избетонираних конструкција може се 

започети по одобрењу наџорног органа. 

За време зидања бетонска конструкција мора бити 

заштићена фоснама. Посебну пачњу извођач је 

дужан да обрати на везу бетонских зидова, стубова 

и греда са облогом фасаде, те на свим местима 

предвиђеним детаљима треба да угради додатну 

арматуру за везу. За израду армирано бетонских 

елемената који се не малтеришу употребиће се 

глатка оплата, а за елементе који се облажу или 

малтеришу обицна, полуобрађена. 

Пројекат такве оплате пре монтаже, извођач 

подноси на увид наџору. Приликом израде оплате 

и уграђивања бетона водити рачуна о остављању 

отвора за вентилацију, продора инсталационих 

вертикала и свих осталих пројектом предвиђених 

отвора, како би се избегла каснија штемовања. У 

том смислу извођач је дужан да изради 

одговарајуће детаље и описе разних 

поступака (како ће уклањати предвиђене и 

уграђене уметке итд.) и да их поднесе на увид 

наџору. 

Остављање и обрада отвора са украјањем оплте не 

плаћа се посебно, већ улази у јединичну цену 

позиције рада. Уколико при извођењу радова 

грешком извођача предвиђени отвори и продори не 

буду остављени, исти ће се накнадно извести, а сви 

трошкови око штемовања, крпљења и одношења 

шута падају на његов терет. 

За израду и монтажу дрвене оплате, обичне или 

глатко рендисане, мора да се обезбеди стручна 

квалификована радна снага. Оплата се ради од 

здраве грађе која одговара вазецим ПТП за дрвене 

конструкције. За оплату се не смеју употребити 

даске тање од 24 mm. 
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Материјал за оплату даје извођач, а по завршетку 

радова исти остаје његова својина, коју је он 

дужан да уклони са градилишта после употребе. 

Оплату радити у свему према пројекту, детаљима и 

упутству наџорног органа, са правилним везама 

и потребним надвишењем, тако да се може лако 

скинути без оштећења бетонске конструкције. 

Није дозвољено никакво тесање или украјање на 

месту уградње оплате, односно на лицу места. 

Такве активности спроводе се у тесарске радове у 

одређеном простору (тесарски погон градилишта). 

Оплата мора бити стабилна, добро укруцена и 

подупрта подупирачима димензија према 

статичком прорачуну, који је дужан да уради 

извођач радова; Треба да буде сигурна за 

прихватање терета од бетона, динамицке утицаје 

који настају услед бетонирања, радне екипе и свих 

других оптерецења која могу да наступе приликом 

бетонирања. 

Унутрашње површине оплте морају имати тацан 

облик бетонске конструкције по плану, а 

избетониране површине по скидању оплате морају 

бити потпуно равне, са оштрим и правим ивицама, 

без икаквих избоцина. Наставци дасака, уколико их 

буде било, не смеју да излазе из равни, нити се за 

једнубетонску површину смеју употребити даске 

разлиците дебљине. За везивање оплате не сме се 

користити зица, већ се у детаљима све такве везе 

предвиђају коришћењем шрафовске робе и других 

формацијских металних помагала. 

Подупирачи се не смеју поставити директно на 

терен или конструкцију, већ се испод њих морају 

поставити фосне и други прописни подметачи. 

Забрањено је да се за подметаће користи опека, 

бетонски блокови и други материјал који није за то 

предвиђен. Уколико се за оплату користи већ 
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употребљавана грађа, онда се она мора очистити од 

стврднутог бетона и друге прљавштине, а све 

ексере извадити. 

Пре бетонирања оплату добро наквасити. 

Уклањање скела и скидање оплате радити усвему 

према вазецим прописима, уз претходно 

обавештавање наџора о томе, као и користеци 

податке о цврстоци бетона из испитивања 

бетонских коцки. Оплата и скела не плаћају се 

посебно, већ је њихово коштање обухваћено 

јединичном ценом бетона без обзира да ли се 

радило у обицној или глаткој оплати. 

Код конструкција за које се користи глатка оплата, 

посебно је у предрачуну ознаћено да ли је оплата 

једнострана или двострана. Израда статичког 

прорачуна, детаљи арматуре и планови за скелу, 

као и израда радионичких цртежа за 

оплату, уговорна је обавеза ивођача која је 

обухваћена јединичном ценом позиције рада и неће 

се посебно плаћати. 

У случају промене статицког прорачуна или 

конструктивних измена, извођач је дужан да све 

позиције изведе према измењеном прорачуну и 

детаљима без права на промену цена, а наплатице 

стварно извршену количину према одговарајућим 

погодбеним јединичним ценама за одговарајуће 

позиције радова. 

Обрачун ће се извршити, зависно од позиције рада, 

по m
3
, m

2
, или m уграђеног бетона према 

мерама из пројекта комплетно са оплатом. 

Арматура се посебно обрачунава. Код монтажних 

елемената арматура је укључена у цену 

елемента. Јединичном ценом обухваћен је сав рад, 

алат, материјал са растуром, спољашњи и 

унутрашњи транспорт, скеле, подупирање, заштита 

и неговање бетона, плате радника и све острале 
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дажбине и издачи према структури цена. Ценом је, 

такође, обухваћено остављање шлицева за 

провођење каблова електро инсталација, водоводне 

и канализационе цеви и други делови санитарних 

инсталација, централног грејања и друго. 

Набавка материјала и бетонирање темељних 

зидова d=20 и 60cm, у потребној оплати, бетоном 

МБ20. Обрачун по m
3
. 

Оплата и уметци за анкерне рупе, као и њихово 

заливање бетоном након уграђивања челичне 

конструкције или опреме, обрачунаваће се 

посебно. Запремина таквих и сличних остављених 

рупа неће се одбијати од запремине изведених 

бетонских радова. Калупи и материјали за израду 

истих за ливење монтажних елемената морају бити 

изведени у свему према захтеву пројектанта. 

За све позиције важе одредбе дате у општем опису 

за АБ радове. У обрачун за све позиције где је 

потребно, ушла је скела.  

3.0 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ      

3.1 Набавка материјала и бетонирање тротоара и рампе 

набијеним бетоном МБ15, са једновременом 

израдом штампане површине површине d=2cm, 

укупно 12cm, са израдом ивичне гредице 

дим.10x20cm и са израдом дилатационих фуга на 

сваких 2,0m, које треба залити битуменом.Обрачун 

пo  m
 2
. 

m
 2
 34.00   

  

3.2 Набавка материјала и бетонирање риголе d=10cm, 

неарм. бет. МБ20, са истовременом израдом цем. 

кошуљице, р.ш. до 60цм. Обрачун пo  m. 
m 1.00   

  

3.3 Набавка материјала и бетонирање темељних 

зидова d=20 и 60cm, у потребној оплати, бетоном 

МБ20. Обрачун пo  m
 3
. 

m
 3 4.31   

  

3.4 Набавка материјала и бетонирање подлоге 

мршавим бетоном МБ15 d=6cm у једном слоју, 

испод пода, а преко тампонског слоја од 

m
2 53.96   
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шљунка..Обрачун пo m
2
. 

3.5 Набавка материјала и бетонирање АБ темеља, 

бетоном МБ30 у земљи без оплате. Обрачун пo  m
 

3
. 

m
 3 7.98   

  

3.6 Набавка материјала и бетонирање АБ стубова 

бетоном МБ30 у свему према статичком 

прорачуну и пресецима из статичког прорачуна, у 

глаткој оплати. Обрачун пo  m
3
. 

m
 3 2.19   

  

3.7 Набавка материјала и бетонирање армирано-

бетонских греда, серклажа, надвратника и 

надпрозорника бетоном МБ30, а у свему према 

статичком прорачуну, са потребном глатком 

оплатом. Обрачун пo  m
3
. 

    

  

греде, серклажи m
 3 4.50     

надвратници, надпрозорници m
 3 0.50     

3.8 Набавка материјала и бетонирање армирано-

бетонске подне плоче и постоља, са завршном 

обрадом од феробетона, а у свему према 

статичком прорачуну и упутству произвођача 

(дебљина плоче пода d=20cm и постоља d=15cm). 

Обрачун пo  m
2
. 

    

  

подна плоча d=20 cm m
2 53.96     

плоча постоља d=15 cm m
2 17.36     

3.9 Набавка, исправљање, чишћење, сечење, савијање, 

везивање и постављање арматуре, а у свему према 

статичком прорачуну. Количина је дата 

апроксимативно. Обрачун пo  kg. 

    

  

 MAG kg 285.00     

 RA kg 810.00     

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

4.0 ТЕСАРСКИ РАДОВИ        

 ОПШТИ ДЕО 

Тесарске радове извести од суве, здраве грађе, без 

испадајућих чворова и осталих мана. Употребити 
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четинарску грађу II  класе у свему по стандарду 

објављеном у Службеном листу. Све радове 

извести квалитетно, захтевима пројектанта и 

упуству наџорног органа. Оплата уколико је 

дрвена мора бити стручно урађена, сува и од 

здраве грађе, која одговара важећим техничким 

прописима. Не смеју се употребљавати стругане 

даске тање од d=24mm. Материјал за оплату даје 

извођач и после завршетка рада остаје његова 

својина. Оплата мора бити стабилна, добро 

укрућена, подупрта подупирачима, димензије по 

прорачуну, 

способна за безбедно уношење бетона и радне 

екипе, у свему према плановима и упуству 

наџорног органа. Оплата мора бити изведена са 

правилним везама и потребним надвишењем, тако 

да се може лако скинути без оштећења бетонске 

конструкције. Унутрашње површине оплате 

морају имати облик бетонске конструкције по 

плану, а у њима избетониране површине по 

скидању исте морају бити потпуно равне, оштрих 

и правих ивица. Наставци дасака, водоотпорних 

панела и др., уколико их буде било, не смеју 

излазити из равни. За једну бетонску површину не 

смеју се употребљавати даске или оплата 

различите дебљине.   Подупирачи се не смеју 

поставити директно на терен или конструкцију, 

већ се испод њих мора поставити фосна. Укрућење 

подупирача вршити у оба правца ради спречавања 

померања. 

Уколико се за оплату користи већ употребљена 

грађа, она се сва мора очистити од отврднутог 

бетона и друге прљавштине, а ексере треба 

извадити. Уклањање скеле и скидање оплате 

дозвољава се према прописима. Дрвена грађа и 

спојни материјал за израду носећих конструкција у 



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 263 од 323 

потпуности одговара ПТП за дрвену конструкцију. 

Грађа употребљена за кров и делове крова мора 

бити сува, здрава и квалитетна. Резана грађа је од 

чамовине, сем код оних делова крова који су 

изложени спољним утицајима где 

мора да буде употребљена борова грађа. 

Позицијом је обухваћен целокупан рад, материјал, 

транспорт, помоћне скеле, израда шаблона за 

цртање профила, кројење, монтирање, постављање 

свих елемената, премаз битуменом зида код 

ослонца итд. У цену за јединицу мере тесарске 

конструкције улази: сав материјал, рад, алат, 

спољни и унутрашњи транспорт, скеле, зараде, 

дажбине и сви остали пратећи трошкови. 

4.1 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радове у свему по важећим прописима и 

мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 

стабилна, анкерована за објекат и прописно 

уземљена. На сваких 2m висине поставити радне 

платхорме од 

фосни. Са спољне стране платформи поставити 

фосне на "кант". Целокупну површину скеле 

покрити јутаним или ПВЦ засторима. 

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за 

употребу статичар. Користи се за све време 

трајања радова. Висине до 10,0m. Обрачун пo  m
2
 

m
2
 251.14   

  

  ТЕСАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

5.0 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  

ОПШТИ ДЕО 

Све покривачке радове извести са квалитетним 

кровним покривачем I класе, за који је потребно 

прибавити одговарајуће атесте. Радове извести 

стручно и квалитетно са употребом одговарајућих 

средстава за причвршћивање за кровну 

конструкцију. У обрачун, за све позиције где је 
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потребно, ушла је скела. 

5.1 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ       

Набавка материјала и постављање кровних 

сендвич панела d=10cm, са испуном од камене 

вуне, са постављањем снегобрана, са свим 

потребним опшивкама, ситним материјалом. 

Покривање извршити у правцу пада крова. 

Обрачун пo  m
2
. 

m
2
 56.25   

  

  ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

6.0 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

ОПШТИ ДЕО 

Све површине подлога пре уградње изолације 

прегледати, констатовати да немају пукотине, 

преконтролисати падове. Све подлоге добро 

очистити. Користити материјале проверених 

произвођача и за сваки прибавити одговарајући 

атест. За сваки материјал потребно је стриктно 

придржавати се упутства произвођача и користити 

препоручени алат. У обрачун, за све позиције где је 

потребно, ушла је скела. 

    

  

6.1 Набавка материјала и израда хоризонталне 

хидроизолације од битулита и вареног кондора 

испод подова, а у свему према упутству 

произвођача. Обрачун пo  m
2
. 

m
2
 53.96   

  

6.2 Набавка материјала и израда термоизолације на 

поду d=5cm. Обрачун по m
2
. 

    
  

Обрачун пo  m
3
. m

2
 53.96     

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

7.0 БРАВАРСКИ РАДОВИ 

ОПШТИ ДЕО 

Све позиције браварских радова морају бити 

изведене и уграђене стручно и квалитетно, са 

стручном радном снагом и одговарајућим алатом 

као и са материјалима који одговарају у свему 

техничким прописима, нормативима и 
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стандардима за ову врсту радова. Само квалитетно 

изведене позиције од квалитетних материјала и 

уграђене позиције узеће се у обрачун. 

За оне материјале за које не постоји стандард 

извођач мора да достави атесте да ти материјали 

одговарају траћеној намени. 

Атести не смеју бити старији од 1 године од дана 

издавања до дана уграђивања позиција браварских 

радова. Све позиције браварских радова извести у 

према шеми из главног пројекта за сваку позицију, 

а уградити се на местима и у полозају како је 

предвиђено пројектом. 

Браварске позиције се имају извести од 

стандардних гвоздених профила или лимова, 

вучених челичних кутија разних димензија и 

других врста кутија и осталих материјала који су 

предвиђени описом позиција или 

нису били предвиђени описом, а потребно их је 

уградити. Браварске позиције ће се извести према 

шемама из пројекта. Извођач је обавезан да по 

склапању уговора, а пре почетка производње, 

достави наручиоцу извођачке цртеже и детаље и да 

заједно са наручиоцем, главним пројектантом и 

инвеститором изврши преглед истих и њихово 

усклађење са осталим грађевинским и грађевинско-

занатским и инсталатерским радовима. 

Сви дефинитивно израђени извођачки цртежи и 

детаљи морају бити потписани од стране 

наручиоча, главног пројектанта и инвеститора. 

За масовне позиције браварских радова извођач је 

обавезан да изради прототипове. Након 

писменог усвајања прототипова извођач стице 

право на серијску израду. За остале позиције 

браварских радова извођач отпочиње са израдом 

истих након потписивања извођачких цртежа и 

детаља. Уговарање се врши по комаду сваке 
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позиције браварских радова, по m
2
 или m, како се 

то тражи описом одговарајућих позиција. 

Јединичном ценом обухватити застакљивање 

браварских позиција. Описом сваке позиције је 

наглашено којом врстом стакла и које дебљине ће 

се извршити застакљивање позиција због израде 

детаља. Све позиције браварских радова, осим 

оних које набавља од других испоручиоца, раде се 

у радионици извођача браварских радова. Израђене 

позиције минизирати правим оловним минијумом, 

и антикорозивним премазом како је то наглашено 

описом одговарајуће позиције и тако заштићене 

допремити на градилиште. Након уградње 

браварију бојити емајл лак бојом два пута, што 

такође, улази у јединичну цену ако то 

описом позиције није другачије одређено. 

7.1 БРАВАРСКИ РАДОВИ 

Набавка и монтажа једнокрилног прозора металне 

конструкције од кутијастих профила (крило и 

шток), са противпожарном испуном 

од ватроотпорног стакла. Крило је опшивено Ал 

профилом, пластифицирано у рал 7026. 

Прозори морају бити отпорни према пожару 

30мин, што извођач доказује извештајем о 

испитивању од стране домаће акредитоване 

лабораторије, атестом. Прозори имају дупли ред 

противпожарних експандирајућих трака на раму и 

крилу. Све заптивке извести од квалитетних ЕПДМ  

материјала. Испоручилац доказује да су прозори 

изведени према траженим захтевима. Браварију 

извести у свему према шемама. Обрачун пo  

комаду. 

    

  

dim. 109/100  kom 2.00     

dim. 109/100  kom 2.00     

dim. 190/100 kom 1.00     
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dim. 250/100 kom 1.00     

7.2 Набавка, израда и монтажа двокрилних и 

једнокрилних пуних врата металне конструкције од 

кутијастих профила (крило и сток), са 

противпожарном испуном од камене вуне. Крила 

су опшивена Ал профилом, пластифицирана у рал 

7026. Врата морају бити отпорна према пожару 

30мин, сто извођач доказује извештајем о 

испитивању од стране домаће 

акредитоване лабораторије, атестом. Врата имају 

дупли ред противпожарних експандирајућих трака 

на стоку и крилу. Врата снабдети одговарајућим 

оковом, анти паник (пусх-бар) бравом и аутоматом 

за самозатварање. 

АУТОМАТ СА ОПРУГОМ И МОГУЋНОСТ 

ЗАБРАВЉИВАЊА У ОТВОРЕНОМ ПОЛОЖАЈУ 

Све заптивке извести од квалитетних ЕПДМ 

материјала. Испоручилац доказује да су врата 

изведена према траженим захтевима. Обрачун пo  

комаду. 

    

  

dim. 220/240 kom 2.00     

7.3 Набавка, израда и монтажа вентилационе решетке 

од челичног лима, ватроотпорна, која се затвара 

противпожарном експандирајућом траком која 

експандира на високим температурама и заптива 

ламеле решетке у случају пожара и спречава 

продор топлоте и дима. Ватроотпорност 30 мин. 

Обрачун пo  комаду. 

kom 6.00   

  

7.4 Набавка, израда и монтажа кровних челичних 

решеткастих носача 80/60mm са рожњачама 

100/60мм, са свим потребни везним 

елементима, са прајмером, ПП заштитним 

премазом 

ватроотпорности минимално 30мин. и завршним 

премазом, а у свему према упутству произвођача. 

kg 530.00   
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Обрачун пo  kg. 

7.5 Набавка, израда и монтажа две решетке од 

челичних кутијастих профила 40x40x2,5mm висине 

800cm као конструкције за ношење димњака, са 

свим потребни везним елементима,вертикалне 

решетке везним плочама d=6mm везане за АБ 

темељ, са прајмером, ПП заштитним премазом 

ватроотпорности минимално 30мин. и завршним 

премазом, а у свему према упутству 

произвођача.Све кутије морају бити са затвореним 

крајевима-завареним поклопцима. 

kg. 450.00   

  

  БРАВАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

8.0 ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

ОПШТИ ДЕО 

Сваки рад у позицијама овог одељка предвиђен је 

као потпуно готов, са свим потребним спојним 

материјалом, подметачима "типловима", 

пакницама и другим деловима за уградњу. 

Обавезна је употреба материјала по стандарду 

објављеном у Службеном листу. 

Све радове извршити по прописима од 

одговарајуће врсте лима, дебљине по одредби 

сваке позиције 

предрачуна. Гвоздени делови који долазе у 

непосредан додир са површином лима, морају се 

бакарисати или минизирати и два пута бојити 

масном бојом за метал. Код подлоге од бетона, 

опеке или малтера, испод лима обавезно се полаже 

битуменска кровна лепенка. 

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ ЛИМАРСКИХ РАДОВА: 

Обрачун количине изведених радова, уколико то 

предрачуном није другачије назначено, врши се по 

m
2
 или m, готових, израђених и постављених 

(уграђених или монтираних) елемената лимарије. 

У цену по јединици мере лимарских радова 
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урачунати су: сав уграђени материјал са растуром, 

са потребним радом, алатом, све врсте преноса и 

транспорта, друштвени доприноси, као и сви 

остали трошкови у вези са овим радовима, по 

прописима и Законом одређеним условима за 

формирање и одређивање структуре цена.  

У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је 

скела. 

8.1 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

Набавка, израда и монтажа висећих хоризонталних 

олука 12x12cm од пластифицирнаог поцинкованог 

лима d=0,60 mm. Обрачун пo  m. 

m 9.12   

  

8.2 Набавка, израда и монтажа одводних олучних цеви 

12x12cm од пластифицираног поцинкованог лима 

d=0,60 mm. Обрачун пo  m. 

m 3.80   
  

8.3 Набавка материјала и опшивање на крову, и атике, 

поцинпластифицираним кованим лимом 

d=0,60mm. Обрачун пo  m. 

m 52.60   
  

8.4 Набавка и монтажа водокотлића (прелаз између 

хоризонталних и вертикалних олука) од 

пластифицираног поцинкованог лима. Обрачун пo  

комаду. 

kom 1.00   

  

  ЛИМАРСКИ РАДОВИ- УКУПНО:   

9.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

ОПШТИ ДЕО 

Ови општи услови су саставни део описа по 

појединим позицијама радова и односе се на 

облагање зидова и подова свим врстама 

керамичких плочица у унутрашњости објекта и 

изван њега. 

Керамичарски радови морају бити изведени 

квалитетно, са одговарајућим квалификованом 

радном снагом, а у складу са важећим 

Стандардима и техничким прописима за извођење 

ове врсте радова. Сав материјал који се уграђује у 

објекат мора бити нов неупотребљаван и мора да 
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одговара 

постојећим стандардима за квалитет и димензије. 

-да су ивице оштре, праве, паралелне 

-да плочице не садрже никакве растворљиве соли 

или друге штетне састојке 

-да им је видна површина без зареза и мехурића 

-да им је боја уједнаћена 

-да је упијање воде у границама предвиђеним 

стандардом за одговарајуцу врсту плочица. 

За одређивање ширине спојница између 

керамичких плочица употребити ПВЦ крстиће, 

уколико је ентеријера предвидео. 

Код облагања подова и зидова у унутрашњости 

објекта Керамичарски радови се изводе пошто су 

просторије омалтерисане, постављени рамови за 

столарију и браварију, а све врсте инсталација 

спроведене и испитане. Облагање зидних 

површина извести потпуно равно и вертикално, без 

таласа, са довољно широким спојницама. 

Хоризонталне спојнице иду по целом обиму 

просторије, а вертикалне се изводе "под висак". 

Све ивице такође, морају бити потпуно вертикалне. 

Бетонске зидове претходно орапавити пиковањем 

ради боље везе са цементним малтером. 

Зидне површине које се облажу у цементном 

малтеру, претходно испрскати ретким цементним 

матлером од просејаног шљунка гранулације до 4 

mm, размере 1:1. Код припреме подова који се 

облажу керамичким плочицама у цементном 

малтеру подлога мора бити чиста и равна, на коти 

која обезбеђује израду потребне дебљине 

цементног малтера 1:3 од најмање 2цм, а највише 

3cm. 

Поплочавање подних површина мора се извести 

равно, без таласа и грбина, са потпуно 

хоризонталним површинама или у нагибу где је то 
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пројектом предвиђено. У циљу заштите изведених 

подова забрањен је сваки саобраћај и кретање 

људи.При облагању зидова и поплочавању подова 

водити рачуна да се фуге на зидовима и подовима 

подударају. Зидове и подове, након завршеног 

полагања плочица, фуговати посебним масама за 

фуговање. Пре почетка радова извођач је обавезан 

да пројектанту и наџорном органу достави узорке 

материјала који се уграђују и њихове атесте на 

сагласност. Обрачун се врши по m
2
 изведене 

површине пода или зида. Отвори до 0,50 m
2
 

величине који се не облажу, већ се облагање врши 

око њих, не одбијају се. У обрачун улазе и све 

угаоне и прелазне алуминијумске лајсне. 

Јединичном ценом обухваћен је сав рад, транспорт 

и испорука потребног везног, уградбеног и 

помоћног материјала, давање узорака и атеста, 

мање поправке подлоге, потребна скела, алати, 

заштита од оштећења до предаје наручиоцу, 

чишћење и друго. У обрачун, за све позиције где је 

потребно, ушла је скела. 

9.1 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

Набавка и облагање зида на делу лавабоа 

керамичким плочицама у висини h=160cm. 

Плочице су I класе, постављати их фуга на фугу 

системом и лепљењем. Обрачун пo  m
2
. 

m
2
 1.44   

  

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО: 

 
  

10.0 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

ОПШТИ ДЕО 

Све позиције молерско-фарбарских радова морају 

бити изведене стручно и квалитетно, са 

материјалима који у свему одговарају техничким 

прописима, нормативима и стандардима 

(евентуално другим прописима) у оним 

просторијама где је то предвиђено извођачким 
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пројектом. Материјали се могу уграђивати и 

примењивати само на оним површинама за које су 

према својим  физичко-хемијским и механичким 

особинама и намењени. Материјали морају бити 

најбољег квалитета. За ове материјале извођач је 

обавезан да достави атест о извршеном 

испитивању. 

Извођач је обавезан да пре почетка радова достави 

наручиоцу атесте за све материјале које 

уграђује. Атести морају бити издати од 

организачија овлашћених за ову врсту послова и не 

смеју бити старији од 1 године рачунајући од дана 

издавања до почетка извођења радова на објекту. 

Наручилац има право да провери квалитет 

материјала са којима извођач изводи радове на 

терет извођача радова. У ту сврху извођач је дужан 

да преда наручиоцу потребну количину материјала 

који жели испитати. 

Ако се испитивањем установи да оспорени 

материјал не одговара траженом и уговореном 

квалитету, извођач је обавезан да одстрани лоше 

изведен рад и да изведе радове са квалитетним 

материјалима о свом трошку. Само квалитетно 

изведени радови узеће се у обрачун. 

Готови, фабрички произведени материјали морају 

се употребити према упутствима произвођача. 

Почетак и завршетак извођења молерско-

фарбарских радова обавиће се према динамици 

градилишта, а извођач је обавезан да учествује у 

изради исте. Дужина трајања гарантног рока 

регулисаће се уговором. 

Обојене површине морају бити чисте, без трагова 

четки и ваљака. Боја и тон морају бити уједначеног 

интензитета, без мрља. Боја мора потпуно да 

прекрије подлогу. Сви завршеци обојених 

површина морају бити равни и правилни, као и 
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састави са вратима, прозорима и сл. 

Премазивање може бити ручно или прскањем 

компресором. Код вишеструких премаза претходни 

премаз мора да је сасвим сув када се наноси 

следећи. У обрачун, за све позиције где је 

потребно, ушла је скела. 

10.1 Глетовање унутрашњих зидова, стандардно у два 

слоја. Обрачун пo  m
 2
. 

m
 2
 124.40   

  

10.2 Обрада унутрашњих зидова и плафона 

дисперзивном бојом, стандардно два пута, у тону 

по избору пројектанта.Обрачун пo  m
 2
. 

m
 2
 122.96   

  

  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

11.0 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ       

 ОПШТИ ДЕО 

Сви радови на обради фасаде морају бити 

изведени стручно и квалитетно са материјалима 

према 

одговарајућим техничким прописима, 

нормативима и стандардима. За све материјале 

који нису обухваћени стандардима извођач је 

дужан прибавити одговарајуће атесте надлежног 

института за намену за коју се користе. 

Материјали се могу уграђивати и примењивати 

само на оним површинама за које су према својим 

физичко-хемијским и механичким особинама и 

намењени. Скелу за извођење радова не 

обрачунавати у испостављеној цени. Она ће бити 

обрачуната у склопу грађевинских радова. 

Пре почетка и радионичке израде материјала 

извођач је обавезан да изврши проверу изведених 

мера на лицу места, на објекту. Плоче су резане, 

без додатних радова на финалној површини. 

Облагање се врши по важећим техничким 

прописима за проветрене фасаде. 

Плоче се постављају на потконструкцију, анкере 
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од нерђајућег челика иноџ-а, преко 

термоизолације и 

парне бране. 

Конструктивна раван, фасадни зид је од армираног 

бетона. Све поклопне плоче, клупице су гитоване 

и полиране, због отицања воде. Фасада се не 

фугује. Сви  елементи потконструкције, као и сав 

везни материјал (типлови, шрафови, нитне и сл.) 

морају бити од нерђајућег материјала, иноџ-а. 

У цену калкулисати набавку свог потребног 

материјала, његове транспортне трошкове и 

уградњу. Фасада се не фугује, изузев поклопних 

плоча. 

11.1 Набавка материјала и израда термоизолационе 

фасаде од ТП камене вуне d=5cm класе 

запаљивости А1.  

Термоизолацију залепити лепком за подлогу и 

нивелисати. Уградити пластичне котве, анкере, 5-6 

коm/m² као и металне и ПВЦ профиле за заштиту 

углова и ивица фасаде. Преко постављених плоча 

равномерно нанети лепак у слоју 2-3 mm и 

утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко 

целе површине. Обрачун пo  m
2
. 

    

  

Камена вуна  m
2
 134.14     

11.2 Обрада фасадних површина ЈУБ изолстронг 

фасадним заглађеним малтером гранулације до 

1.5mm или другого произвођеча сличних 

карактеристика у тону по избору пројектанта. 

Обрачун пo  m
2
. 

m
2
 189.56   

  

11.3 Набавка материјала и обрада сокле ЈУБ 

кулирпластом или слично других произвођача у 

тону по избору пројектанта. Обрачун пo  m
2
. 

m
2
 4.23   

  

  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

12.0 РАЗНИ РАДОВИ 

ОПШТИ ДЕО 
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Све наведене радове извести по опису за сваку 

позицију, а према општем и посебном опису, 

односно пројектном елаборату, шемама и 

детаљима из истог. Материјал примењен у свим 

овим врстама радова мора одговарати одредбама 

Стандарда. 

У цену по јединици мере урачунати су: сав 

грађевински материјал са растуром, рад, алат, 

оплата, скеле са коефицијентом амортизације, 

подупирање, зараде, све врсте преноса и 

транспорта, друштвени доприноси, таксе, као и сви 

остали трошкови у вези са овим радовима и 

Законом одређеним условима за формирање и 

одређивање структуре цена. 

12.1 Чишћење градилишта од грађевинског шута и 

одвоз на депонију. Обрачун пo  m
2
. 

m
2
 53.96   

  

  РАЗНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

 ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВА-УКУПНО:   

3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ        

1.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

1.1 ИСКОП ЗЕМЉЕ 

Ископ рова у земљи III категорије, у свему према 

детаљима из пројекта. Попречни пресек рова у  

свему према датом детаљу, ширина у дну  D+0,5m, 

а дубине до 1,0m.  

Ископани материјал се депонује на 1,0 m од ивице 

рова. Ако се при ископу наиђе на друге 

инсталације и објекте, извођач је дужан да изврши 

њихово обележавање. У цену ископа су урачунати 

ископ, ручни ископ за проширење рова приликом 

монтирања ревизионих силаза, заштита других 

инсталација, депоновање земље на потребном 

остојању, грубо планирање дна, црпљење поџемне 

воде, обезбеђење рова, као и сви други трошкови 

који терете ову позицију. 
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 Обрачун количина је вршен од коте набијене 

постељице тротоара и коловозне конструкције, па 

до пројектованих кота дна рова. Обрачун пo  m
3
. 

а) водовод  m
3 4.50     

б) фекална  канализација  m
3 1.30     

1.2 ПЕСАК 

Набавка, транспорт и уградња песка испод и изнад 

водоводних и канализационих цеви, у слоју од 10 

цм испод и 10 cm изнад цеви, са равнањем доњег 

слоја у пројектованом паду.  

Песак мора бити чист, уједначене гранулизације, 

без примеса органских материја и збијености од 

90% Проктора.Обрачун пo  m
3
. 

    

  

а) водовод  m
3 1.30     

б) фекална канализација  m
3 0.40     

1.3 ЗАТРПАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛОМ ИЗ 

ИСКОПА 

Затрпавање рова пробраним материјалом из 

ископа у слојевима од по 30 cm уз набијање  

до природне збијености, уз одобрење назорног 

органа. Обрачун пo  m
3
. 

    

  

а) водовод  m
3 3.30     

б) фекална канализација  m
3 0.90     

1.4 ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА  

Одвоз преосталог материјала из ископа 

камионима  на депонију коју одреди наџорни 

орган. У јединичну цену позиције улази 

утовар, транспорт и истовар. 

    

  

а) водовод  m
3 1.30     

б) фекална канализација  m
3 0.40     

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ –УКУПНО:   

 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Целокупна канализација и водовод морају бити 
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изведени према техничким прописима за подручје 

општине Краљево, усаглашени упутствима за 

израду унутрашњих инсталација водовода и 

канализације у објектима а све на основу 

одобреног пројекта. Измене се могу вршити само 

по одобрењу наџорног органа. Инвеститор 

задржава право измене појединих радова, као и 

право повећања или  изостављања појединих 

позиција. У случају непредвиђених накнадних 

радова, извођач је дужан да предходно поднесе 

наџорном органу анализу цена, па тек по 

одобреној цени да изврши такве радове. Обрачун 

ће се извршити према стварно извршеним 

количинама, измереним на лицу места, без обзира 

на количине у предмеру. Све канализационе и 

водоводне цеви измериће се по дужном метру кроз 

средину цеви. 

Сви фазонски делови код канализације (лукови, 

редуцири, етажи, ревизије), као и фитинг код 

водовода (колена, лукови, редуцири, Т-комади) не 

обрачунавају се посебно, већ се мере и 

обрачунавају као праве цеви. Код редуцир делова 

обрачунава се већи пречник. Исто тако, сва 

потребна пробијања зидова и таванице, као и 

дубљења жљебова за полагање свих цеви и сва 

потребна рабицирања, зазиђивања,крпљења и 

малтерисања по извршеном полагању цеви не 

плаћају се посебно, већ морају бити 

обухваћени ценом дужног метра цеви.  

Сваки рад и материјал који се наводе у појединим 

позицијама 

овог предрачуна морају бити обухваћени ценом 

дотичне позиције, као и све остале дажбине. Овај 

општи опис је за сваку позицију овог предрачуна. 

2.0 РАЗВОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ        

2.1 ПРИКЉУЧЕЊЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  kom 1.00     
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Прикључење новопројектоване фекалне 

канализације на постојећу канализациону цев. 

У јединичну цену позиције улази сав потребан 

рад, спојни и везни материјал. Обрачун је по 

ком. 
2.2 Набавка, транспорт и монтажа 

канализационих цеви од тврдог ПВЦа заједно 

са потребним фазонским комадима, и спојним 

и везним материјалом за израду 

канализационог развода. У јединичну цену 

позиције улази и испитивање монтираног 

развода на вододржљивост које треба извести 

у присуству наџорног органа. У јединичну 

цену позиције улази сав потребан рад, спојни 

и везни материјал. Обрачун је по m. 

    

  

Ø 110 mm m 8.20     

Ø 50 mm m 1.10     

2.3 ПОДНИ СЛИВНИЦИ  

Набавка, транспорт и уградња подног 

сливника од тврдог ПВЦа. У јединичну цену 

позиције улази сав потребан рад и спојни и 

везни материјал. Обрачун је по kom. 

    

  

Ø 110 mm kom 1.00     

3.0 РАЗВОД ВОДОВОДА        

3.1 ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА  

Прикључење новопројектованог водовода на 

постојећу водоводну линију.  

У јединичну цену позиције улази сав потребан 

рад, спојни и везни материјал. Обрачун је по 

kom. 

kom 2.00   

  

3.2 ПП-Р ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ  

Набавка, транспорт и уградња  
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полипропиленских  термо стабилних 

водоводних цеви, заједноно са фитинзима, за 

радни притисак од PN 20 бара за водоводни 

развод у објекту. У јединичну цену позиције 

улази сав потребан рад, спојни и везни 

материјал. Обрачун је по m. 
D 20 mm m 2.35     

3.3 ПЧЦ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ  

Набавка, транспорт и уградња челичних 

поцинкованих водоводних цеви, заједно са 

фитинзима за радни притисак од ПН 10 бара 

за водоводни развод у објекту. У јединицну 

цену позиције улази сав потребан рад , спојни 

и везни материјал. Обрачун је по m. 

    

  

Ø 52 mm m 1.50     

3.4 ХДПЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ 

Набавка,транспорт и уградња цеви за воду од 

полиетилена високе густине за радни 

притисак од ПН10 бара за водоводни развод 

ван објекта.Под монтажом се подразумева 

обележавање вода, пренос потребног 

материјала, контрола елемената за монтажу, 

пренос елемената до места уградње и спајање 

истих у рову У јединицну цену позиције улази 

сав потребан рад, спојни и везни материјал. 

Обрачун је по m. 

    

  

D 63 mm m 2.20     

3.5 ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ  

Набавка, транспорт и уградња пропусних 

вентила са никлованом розетом и капом. У 

јединицну цену  позиције улази сав потребан 

рад, спојни и везни  материјал. Обрачун је по 
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kom. 

Ø 15 mm kom 1.00     

3.6 ПРОТИВПОЖАРНИ  ХИДРАНТ  

Набавка , транспорт и монтажа  

противпожарног зидног хидранта Ø 50 mm, 

заједно са металном зидном кутијом, 

вентилом, млазницом и тревира цревом 

дужином 15m. У јединицну цену позиције 

улази сав потребан рад , спојни и везни 

материјал.  Обрачун је по kom. 

kom 1.00   

  

3.7 ИСПИТИВАЊЕ НА ПРОБНИ ПРИТИСАК  

Испитивање монтираног водоводног рзвода на 

потребни притисак од 10 бара, у свему према 

техницким прописима и нормативима за ову 

врсту радова. У јединицну цену позиције 

улази сав потребан рад, спојни и везни 

материјал Обрачун је по m. 

m 6.10   

  

3.8 ДЕЗИФЕКЦИЈА ВОДОВОДНОГ РАЗВОДА 

Дезинфекција водоводног развода у свему 

према техничким прописима и нормативима 

за ову врсту радова. Дезинфекцију мора 

вршити овлашћена установа. По завршеној 

дезинфекцији водоводну мрежу добро 

испрати.Обрачун је по m. 

m 6.10   

  

  РАЗВОД ВОДОВОДА-УКУПНО:   

4.0 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

Све санитарне објекте и прибор дужан је 

извођаћ да набави тек на основу поднесених и 

од стране наџорног органа одобрених 

угледних примерака. Сви објекти су I класе 

"А" категорије, тј. Најбољег квалитета и 

морају бити стручно и најпажљивије 
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монтирани и спојени са водоводном и 

канализационом мрежом, без икаквих 

оштећења а према упутсвима и детаљима 

наџорних лица. Све оштећене објекте и 

прибор извођац мора о свом трошку скинути и 

монтирати нове. Ценом објекта су обухваћена 

сва потребна штемовања, уграђивања 

потребних одговарајућих типлова, потребна 

крпљења и малтерисања. 

Сав уграђени спојни и везни материјал мора 

бити обавезно високог квалитета, отпоран на 

корозију и прилагођен усвојеном систему 

градње. 
4.1 УМИВАОНИК 

Набавка, транспорт и уградња умиваоника од 

фајанса, И класе, комплет са стубом, зидном 

батеријом за хладну воду, никлованим 

сифоном са чепом, посудом за течни сапун, 

држач  тоалет пешкира, ланчићем, огледалом 

и розетом. У јединичну цену позиције улази 

сав потребан рад, спојни и везни материјал. 

Обрачун је по kom. 

kom 1.00   

  

  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ-УКУПНО:   

  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – УКУПНО:   

XVI МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - КОТЛАРНИЦА СА ТОПЛОВОДОМ (6) 
1.0 КОТЛАРНИЦА 

 Испорука и уградња HERZ FireMatic T-Control 

300kW   или одговарајући ЛЕВИ - бр. артикла 

Х033501-015 Котао на биомасу – пелет Класа 

пелета 

 – EN 14961-2: property class A1  

 – ENplus, ÖNORM M7135, DINplus or Swisspellet  
сечка М40 (садржај влаге маџ. 40%) према – ЕН 
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14961-4: property class А1, А2, Б1 I део P16Б, P31,5 

оr П45А – ÖNORM M7133: G30-G50  

Стандардна верзија се састоји од: 

 - Тела котла са изолацијом  

- Топлотног измејивача са турбулаторима - 

Фреквентно регулисаног вентилатора за продукте 

сагоревања 

 - Степенасто покретног ложишта за сагоревање 

- 2 зонског  

– аутоматско чишћење ложишта 

 – аутоматско чишћење пепела  

- Аутоматско чишћење турбулатора измењивача 

топлоте  

- Сигурносне јединице против повратног пламена 

РСЕ (IBS-тестирана)  

- Аутоматско паљење врелим ваздухом- фен за 

стартовање  

- Аутоматско чишћење пепела и летећег пепела са 

транспортом у спремнике за пепео  

- Интегрисана мицропроцесорска управљачка 

јединица 

1.1 Т-CONTROL са Touch 

-диспељом укључује: - Контролу сагоревања - 

контролу 1 грејног круга (управљано по спољној 

температури) - модула за контролу акумулатора 

толоте - контрола припреме топле санитарне воде - 

контрола повратног круга котла- заштита хладног 

краја котла - Контрола вентила са моторним 

погоном за брзо постизање параметара по грејном 

круговима - контрола ламбда сонде (контрола 

сагореваја, дотура ваздуха и горива) У овом котлу 

има места за 5 интерних модула: 1 “грејни круг”, 1 

“бојлер за топлу санитарну воду” и 1 “акумулатор 

топлоте” Модули су укључени у стандардне 

испоруке у котловима. Такође има простора за 2 

екстерна модула. Могуће је додати још 55 

kom 1.00   
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екстерних модула. Интернл модул: БУС-кабал је 

укључен (фабрички) Екстерни модул: БУС-кабал 

до котла није укључен! 

НАПОМЕНА: 

- Уз котао обезбедити сву опрему која омогућује 

исправан и безбедан рад котла 

складиште/бункер за пелет није део опреме овог 

постројења него потпада под занатске радове. 

Израда се врши по монтажи и анкерисању 

транспортног система по препорукама произвођача 

котлова. 

1.2 Испорука и уградња  

HERZ FireMatic T-Control 300 kW  

или одговарајући  

ДЕСНИ - бр. артикла H033501-015 Котао на 

биомасу – пелет 

 Класа пелета 

 – ЕN 14961-2: property class А1 

 – ENplus, ÖNORM M7135, DINplus or Swisspellet  

сечка М40 (садржај влаге маx. 40%) према  

– ЕН 14961-4: property class А1, А2, B1 I део P16B, 

P31,5 ор P45А 

 ÖNORM M7133: G30-G50  

Стандардна верзија се састоји од: 

 - Тела котла са изолацијом  

- Топлотног измејивача са турбулаторима 

 - Фреквентно регулисаног вентилатора за 

продукте сагоревања  

- Степенасто покретног ложишта за сагоревање- 2 

зонског 

 – аутоматско чишћење ложишта 

 – аутоматско чишћење пепела  

- Аутоматско чишћење турбулатора измењивача 

топлоте 

 - Сигурносне јединице против повратног пламена 

RSE (IBS-тестирана)  
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- Аутоматско паљење врелим ваздухом- фен за 

стартовање  

- Аутоматско чишћење пепела и летећег пепела са 

транспортом у спремнике за пепео  

- Интегрисана мицропроцесорска управљачка 

јединица 

 T-CONTROL са Touch  

-диспељом укључује: 

 - Контролу сагоревања  

- контролу 1 грејног круга (управљано по спољној 

температури)  

- модула за контролу акумулатора толоте  

- контрола припреме топле санитарне воде 

 - контрола повратног круга котла 

- заштита хладног краја котла  

- Контрола вентила са моторним погоном за брзо 

постизање параметара по грејном круговима - 

контрола ламбда сонде (контрола сагореваја, 

дотура ваздуха и горива) У овом котлу има места 

за 5 интерних модула: 1 “грејни круг”, 1 “бојлер за 

топлу санитарну воду” и 1 “акумулатор топлоте” 

Модули су укључени у стандардне испоруке у 

котловима. Такође има простора за 2 екстерна 

модула. Могуће је додати још 55 екстерних 

модула. Интернл модул: БУС-кабал је укључен 

(фабрички) Екстерни модул: БУС-кабал до котла 

није укључен! 

НАПОМЕНА: 

- Уз котао обезбедити сву опрему која омогућује 

исправан и безбедан рад котла. складиште/бункер 

за пелет није део опреме овог постројења него 

потпада под занатске радове. Израда се врши по 

монтажи и анкерисању транспортног система по 

препорукама произвођача котлова. 

kom 1.00   

  

1.3 Испорука и уградња HERZ  Термо сигурносног 

вентила за топлотни измењивач или одговарајући, 
kom 2.00   
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Температура отварања: 95°C бр. артикла 4080216-

026 

1.4 Испорука и уградња Силенцер – звучна изолација 

транспортног система фи 250 мм или одговарајући 

бр. артикла X000400-250 

kom 2.00   
  

1.5 Испорука и уградња повратног сета за заштиту 

хладног краја котла са 3-краким вентилом  

Herz DN50/1-12 или одговарајући, сигурносним 

вентилом DN32 PN16, моторним погоном, пумпом, 

пропратном арматуром. Стратос 50/1-12 DN 65, 

пратећа регулациона и зауставна арматура, према 

хидрауличкој шеми. Бр. артикла 4302400-000 или 

одговарајући 

komplet 2.00   

  

1.6 Испорука и монтажа везе у каскаду за Т-control.  
Бр. артикла 7070000-300 или одговарајући 

kom 2.00   
  

1.7 Испорука и уградња интерног модула за додатни 

круг грејања 
kom 2.00   

  

1.8 Испорука и уградња HERZ транспортер пелета, 

или одговарајући Напомена: Складиште/бункер за 

пелет није део опреме овог постројења него 

потпада под занатске радове. Израда се врши по 

монтажи и анкерисању транспортног система по 

препорукама произвођача котлова.  

    

  

1) Испорука и уградња основног пакера пужног 

транспортера. Пужни транспортер интерни за 

складиште пелета са стопама за фиксирање и 

нагибима за правилно распоређиваје пелета за 

котлове  Firematic   249-501 кW, са мотором 400V, 

L1 = 4м или одговарајући 

kom 2.00   

  

2) Испорука и уградња пужног транспортера - 

спољашњи део, за котлове Firematic   249-501 кW 

или одговарајући 

kom 2.00   
  

3) Испорука и уградња дела за спајање пужног 

транспортера и спремника котла систем - 400 V за 

RSЕ или одговарајући 

kom 2.00   
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1.9 Испорука и уградња HERZ Акумулатора топлоте 

запремине 5000 l или одговарајући - за грејање, 

максималан радни притисак 3 бар - направљен од 

челика S235ЈR, споља заштићен од корозије - 

димензије: Φ1600 x 2880 mm (дим.без изолације) 

kom 1.00   

  

1.10 Испорука и уградња HERZ Топлотне изолације за 

акумулатор топлоте запремине 5000l или 

одговарајућа, дебљина изолације = 100 mm 

kom 1.00   
  

1.11 Испорука и уградња прирубничке спојнице PN6 за 

HERZ акумулатор топлоте DN100 или 

одговарајући 

kom 4.00   
  

1.12 Испорука и уградња уређаја за хемијску припрему  

“Viessmann” Aquaset 1000 или одговарајући са 

пратећом опремом за регулисање инсталације 
kom 1.00   

  

1.13 Испорука и монтажа димоводних цеви са 

фазонским комадима за везу котла са димњаком 

одговарајућег пречника 

komplet 2.00   
  

1.14 Испорука и монтажа лептир вентила у комплету са 

контраприрубницама и прирубничким сетовима 
    

  

DN 100 kom 5.00     

1.15 Испорука и монтажа међуприрубничке неповратне 

клапне 
    

  

DN 100 kom 2.00     

1.16 Испорука и монтажа косог регулационог вентила у 

комплету са контраприрубницама и прирубничким 

сетом 

    
  

DN 100 kom 2.00     

1.17 Испорука и монтажа славине за пуњење и 

пражњење 
    

  

 DN 20 kom 3.00     

1.18 Испорука и монтажа оџрачног лонца димензија 

219,1x300mm у комплету са преливним цевима и 

вентилма 

kom 3.00   
  

1.19 Испорука и уградња лептирастих вентила у 

комплету са контраприрубницама и спојно 
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заптивним материјалом: 

DN100 NP16  kom 4.00     

DN80 NP16  kom 2.00     

1.20 Испорука и уградња регулационих вентила у 

комплету са контраприрубницама и спојно 

заптивним материјалом производ ТА или сл. 

    
  

DN100 NP16  kom 2.00     

DN80 NP16  kom 2.00     

1.21 Испорука и уградња неповратних клапни у 

комплету са контраприрубницама и спојно 

заптивним материјалом 

    
  

DN100 NP16  kom 1.00     

DN80 NP16  kom 1.00     

1.22 Испорука и уградња хватача нечистоће у комплету 

са контраприрубницама и спојно заптивним 

материјалом производ ТА или сл. 

    
  

DN100 NP16  kom 1.00     

DN80 NP16  kom 1.00     

1.23 Испорука и уградња екпанзионе посуде са 

компресорским уређајем за одржавање притиска 

V=500l 

kom 2.00   
  

1.24 Испорука и уградња вентила сигурности са тегом 

DN32 Pо=4бар 
kom 2.00   

  

1.25 Испорука и уградња циркулационих пумпи у 

комплету са контраприрубницама и спојно 

заптивним материјалом. Пумпе су производ  

Grundfoss  Немачка или сл. 

    

  

MAGNA 40-120F  kom 1.00     

MAGNA 65-120F  kom 2.00     

1.26 Испорука и уградадња сабирника и разделника 

ДН170џ1500/1500мм у комплету са прикључцима 
kom 2.00   

  

1.27 Испорука и уградња ваздушних лонаца у комплету 

са припадајућим вентилом DN15 за озрачивање. 
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DN150 x 300mm  kom 4.00     

1.28 Испорука и монтажа црних бешавних цеви, према 

SRPS ЕN 10216 
    

  

Ø26,9x2,6 m 20.00     

Ø42,4x2,6  m 30.00     

Ø88,9x3,2  m 30.00     

Ø114,3x3,6  m 60.00     

1.29 За фитинге, клизне и фиксне ослонце, вешаљке, 

хилзне, спојно заптивни материјал, кисеоник, 

дисугас, електроде за заваривање и сав остали 

потребни материјал узима се 50% од вредности 

претходне ставке. 

% 50   

  

1.30 Чишћење и бојење челичних цеви и ослонаца 

основном бојом. 
m 140.00   

  

1.31 Изолација цеви минералном вуном дебљине d=80m 

у облози од Ал лима. 
m

2
 36.00   

  

1.32 Испорука и уградња PIP славина DN15 kom 10.00     

1.33 Испорука и уградња термометара 0-120°C kom 4.00     

1.34 Испорука и уградња манометара са манометарском 

славином 0-6 бар 
kom 2.00   

  

1.35 Испорука и уградња трокраког моторног мешног 

вентила производ HERZ DN50 NP 16 или 

одговарајући 

kom 2.00   
  

1.36 Сензор за мерење температуре у цевоводу. Тип 

мерног елемента PТ1000, позитивна 

карактериститка. Опсег мерења: -20..120°C. 

Временска константа 9 с. Степен механичке 

заштите IP65. Дужина цевног пипка 75 mm. PN16, 

R1/4”. Тип: ТG-DH/PТ1000 (Regin - Sweden)  

 или одговарајући. 

kom 1.00   

  

1.37 Сензор за мерење спољне температуре. Тип мерног 

елемента Pt1000, позитивна карактериститка. 

Опсег мерења: -30...+120°C. Степен механичке 

заштите IP65 са прибором за монтажу на спољни 

kom 1.00   
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зид. Тип: ТG-UH/PT1000 (Regin - Sweden)  

или одговарајући. 

1.38 Метална табла за врата са обавештењем 

“НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗАБРАЊЕН УЛАЗ” 
kom 2.00   

  

1.39 Хладна проба инсталације котларнице kom 1.00     

1.40 Урегулисавање комплетне инсталације и пуштање 

у погон, са пробним радом. 
kom 1.00   

  

1.41 Извештај о извршеном мерењу и регулацији 

протока по гранама приклјучака. Потребно је да 

мерење изврши акредитована лабораторија и 

достави извештај у 3 примерка. 

kom 1.00   

  

1.42 Топла проба инсталације котларнице, пробни рад, 

регулација и примопредаја инсталације. Урадити 

елаборат -извештај о извршеном мерењу и 

регулацији протока по гранама приклјучака. 

Потребно је да мерење изврши акредитована 

лабораторија и достави извештај у 3 примерка. 

kom 1   

  

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА –УКУПНО:   

2.0 ТОПЛОВОД        

2.1 Испорука и уградња фабрички предизолованих 

челичних цеви са PEHD облогом дужине 6м за 

температуру грејног медијума од 140°C и притисак 

од 16 бар са уграђеном алармном жицом за 

детекцију влаге, у свему према српској норми 

SRPS ЕN 253 производ  TERMOPLUS   или 

одговарајући следећих димензија: 

    

  

DN80 - Ø88,9x3,2 m 40.00     

DN100 - Ø114,3x3,6  m 40.00     

2.2 Испорука и уградња - Фабрички предизоловани 

хамбуршки лук у PEHD облози, R=1,5D,90°C  

са алармном жицом према норми  SRPS EN 448   

    
  

DN80 - Ø88,9x3,2 kom 8.00     

DN100 - Ø114,3x3,6  kom 8.00     

2.3 Испорука и уградња, експанзионих јастука kom 16.00     
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d=40mm, Ø225 mm 

2.4 Испорука и уградња, завршне термо капе, у свему 

према норми SRPS EN 253 за цеви димензија: 
    

  

Ø88,9x3,2 kom 4.00     

Ø114,3x3.6 kom 4.00     

2.5 Испорука и уградња, пролази кроз зидове, за цеви 

димензија: 
    

  

Ø88,9x3,2 kom 4.00     

Ø114,3x3.6 kom 4.00     

2.6 Испорука и уградња, гредице од стиропора за 

ослонце цевовода L=1000mm 
kom 50.00   

  

2.7 Испорука и уградња спојних места за заливање 

спојева дужине 700mm, која садрже 

термоскупљајуће рукавце, чепове за затварање 

отвора са закрпама, 2 компонентни комплет масе за 

заливање, бакарне муфове за алармну жицу, 

пластичне мостиће за алармну жицу, у свему према 

норми SRPS EN 

  

  

  

Ø88,9x3,2 kom 26.00     

Ø114,3x3.6 kom 26.00     

2.8 Испорука и уградња,мерне кутије (дозне) за 

повезивање у алармни систем за детекцију појаве 

влаге 

komplet 4.00   
  

2.9 Krajevi-završeci za prelaz sa cevi na merne kutije  komplet 4.00     

2.10 Повезивање жица за детекцију цурења (Cu и  NiCr), 

на сваком спојном месту према технологији и 

поступку произвођача. Повезивање подразумева и 

мерење вредности отпора са израдом скица трасе и 

записника о извршеном мерењу сваког споја. 

Оријентационо има 42 спојних места. 

paušal 1.00   

  

2.11 Испорука и уградња, ПВЦ трака опоменица 

“ТОПЛОВОД” 
m 50.00   

  

2.12 Полагање ПЕ црева Ø40 у ров, за пролаз каблова за 

даљинско очитавање. 
m 50.00   

  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 291 од 323 

2.13 Израда, испорука и монтажа чврстих тачака од 

ваљаног челичног UNP профила U12 и I 12. 
kg 90.00   

  

2.14 Радиографска контрола заварених спојева (48,3 и 

139,7) у обиму 30%. Цену формирати за радиограм 

дужине филма L=200mm. 

kom 36.00   
  

2.15 Испитивање деоница топловода, са завршним 

испитивањем целокупне трасе, на чврстоћу и 

непропусност, притиском воде Pi=16 бар 

paušal 1.00   
  

2.16 Припремно завршни радови: - уређење градилишта 

- израда пројекта изведеног стања - примопредаја 

изведених радова са техничким пријемом 

paušal 1.00   
  

  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТОПЛОВОД- УКУПНО:   

3.0 ДИМЊАК       

 ОПИС РАДОВА 

Испорука Schiedel ICS 25 25 Ø300 inox димњачког 

система. Предвиђен је за рад у температурном 

режиму ≤ 450°C (≤ 200°C у позитивном притиску) 

за гас, уље и чврста горива. Режим рада под 

притисцима: Негативни притисак (Н1 ≤ 40 Pа), 

Позитивни притисак (П1 ≤ 200 Pа) са дихтунгом-за 

гас (силиконски) за уље (Витон). Димњачки систем 

је двоплашни изолован са следећим 

карактеристикама: израђен од двоструког 

нерђајућег челика унутрашња цев од материјала W. 

Nr. 1.4404 (316L), спољашња цев од материјала W. 

Nr. 1.4301 (304), изолација дебљине 25mm 

израђена од материјала Суперњоол Плус 

керамичка вуна густине 96 kg/m3. Унутрашња цев 

дебљине 0,5mm за пречнике 80мм до 400mm, 

0,6мм за пречнике 450mm до 700mm, 1mm за 

пречнике 750mm до 1200mm. Елементи димњачког 

система су отпорни на корозију и израђени су 

ласерским варењем у заштитној атмосфери. 

Систем је испитан на корозију према GASTEC 

тесту. Димњачки систем мора бити отпоран на 
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појаву кондензата и киселина из димних гасова. 

Утични део спојева елемената димњачког система 

омогућује континуалност изолације система. 

Прихватање дилатације услед топлотног 

оптерећења се обезбеђује преко дилатационих 

спојева димњачких елемената. Топлотна отпорност 

димњачког система је 0,37  

m
2
K/W  мерено на 200°C према ЕN 1859. ICS 

димњачки систем је комплетан са свим потребним 

елементима, адаптером за прикључак на котао 

SW250_DW300, конденз посудом са постољем, 

прикључцима за ревизију и котао од 5°, 

прикључком за регулатор промаје са регулатором 

промаје, прикључка за мерење емисије димних 

гасова,основних цеви, дилатационим елементом, 

зидним HD држачима за анкерисање, спојницама 

за спојеве сегмената, статичким спојницама и 

конусног завршетка димњака. ИЦС систем мора 

бити у потпуности са карактеристикама према 

стандарду SRPS EN  1856-1 и 2. Монтажу 

димњачког система извршити према упутству 

произвођача. Произвођач димњачког система мора 

испунити следеће услове: потврду о квалитету 

управљачког система “Qуалитy Манагемент 

сyстемс ИСО 9001”, минималну гаранцију мин. 10 

година на димњачки систем и Полису осигурања са 

лимитом мин. 500.000 ЕУР од штетних догађаја 

односно ОДГОВОРНОСТ ПРОИЗВОЂАЧА 

ПРОИСТЕКЛА ИЗ УПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДА. 

3.1 ДИМЊАЧЕ: SCHIEDEL ICS25 Ø 300 mm, 

РАЗВИЈЕНА ДУЖИНА 2 x 0,9 m SA  ЈЕДНИМ 

КОЛЕНОМ ОД 85° 

m 2.00   
  

3.2 ВЕРТИКАЛЕ: SCHIEDEL ICS25 Ø 300 mm, 

УКУПНА ВИСИНА 8.7 m 
m 2.00   

  

3.3 Монтажа димњака. Тежина димњачког система: 

ICS25 Ø 300 mm - 14.4 kg/m. Цена монтаже 
 0.25   
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димњака износи 25% од вредности материјала без 

ПДВ-а. Димњак није самостојећи, потребна 

помоћна конзола за ношење димњака изнад крова. 

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ -ДИМЊАК-УКУПНО:   

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - КОТЛАРНИЦА СА ТОПЛОВОДОМ-УКУПНО:   

XVII ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - КОТЛАРНИЦА СА ТОПЛОВОДОМ (4) 

1.0 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ 

КАБЛОВИ 

Датом ценом је обухваћена: набавка, испорука, 

монтажа и повезивање свог наведеног електро 

материјала опреме. Такође се подразумева и сав 

"ситан" инсталациони материјал као што су: вијци, 

типлови, инсталационе разводне кутије, кабловске 

стезаљке, кабловске папучице , металне шелне и 

слично. Сав уграђен електро материјал у 

потпуности мора да задовољава SRPS и IEC 

стандарде Сви радови на ел.инсталацији ће бити 

обављени стручном радном снагом одговарајуће 

квалификационе структуре 

Извођач се обавезује да на градилишту примени 

све законом предвиђене мере заштите на раду 

Извођач радова је регистрован за извођење електро 

радова 

    

  

1.1 Разводни орман котларнице RО-К у кућишту од 

изолационог материјала, које се монтира на зид. У 

њему се монтира следећа опрема: 

    
  

Гребенасти трополни прекидач 40А са 

продуженим погоном за врата.  
kom 1.00   

  

ZUDS склопка 40/0.5 А/mS kom 1.00     

осигурач "аутоматски" 6А, 10кА  kom 3.00     

осигурач "аутоматски" 10А, 10кА kom 8.00     

осигурач "аутоматски" 16А, 10кА kom 14.00     

контактор 9А, АC3 kom 5.00     

биметал опсега 1-2А kom 5.00     
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гребенасти прекидач 10А, 1-0  kom 3.00     

гребенасти прекидач 10А, 1-0-2  kom 1.00     

Плоча која носи опрему мора бити од 

пертинакса дебљине 5 mm, или неког другог 

изолационог материјала. 
    

  

Опрема у овом делу ормара се пломбира. kom 1.00     

Комплет монтирано и повезано . kom 1.00     

1.2 Каблови за напајање разводних ормана PP00-Y 5x6 

mm
2 
од GRO до RO-K 

m 60.00   
  

1.3 Инсталационо гибљиво црево, за провлачење 

каблова када се постављају у бетонске плоче 

или пролазе кроз бетонске зидове: 

црево Ø 32 mm. 

m 5.00   

  

1.4 Ископ земље у земљишту III категорије за 

полагање кабла од школе до котларнице 
m

3
 25.00   

  

 РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ-УКУПНО:   

2.0 ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ       

2.1 Једнополни инсталациони прекидач расвете 10А, 

220V, ОG 
kom 2.00   

  

2.2 Светиљка сигурносне расвете 1x8 W која има 

аутономију рада од минимално 3h. Светиљка 

мора да има одговарајући атест 

kom 2.00   
  

2.3 ЛЕД  сетиљка  ORIA L PRISMA 51 W 

6700lm, у заштити  IP65 
kom 6.00     

2.4 Монофазна "шуко" прикључница 16А, 230V, 

ОG, са заштитним контактом уземљења 
kom 2.00   

  

2.5 Трофазна "шуко" прикључница 16А, 400V, 

ОG, са заштитним контактом уземљења 
kom 4.00   

  

2.6 Повезивање сензора на постојећу инсталацију kom 11.00     

2.7 Повезивање пумпе на постојећу инсталацију kom 5.00     

2.8 Повезивање електромоторних вентила на 

постојећу инсталацију 
kom 4.00   

  

2.9 Повезивање аутоматике на постојећу 

инсталацију 
kom 1.00   
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2.10 Повезивање пужних трансформатора на 

постојећу инсталацију 
kom 2.00   

  

2.11 PNК 100 носач каблова. Рачуна комплет по 

дужном метру заједно са носачима, 

спојницама, L и Т елементима 

m 20.00   
  

2.12  Инсталациони пластични канал PОК са 

поклопцем за развод каблова у котларници. 

Рачуна се по дужном метру постављеног 

канала са свим потребним материјалом за 

учвршћење: 

    

  

16x16 m 20.00     
40x40 m 20.00     

2.13 Метално SAPA црево Ø 16 m 20.00     

2.14 Каблови за напајање инсталације. Полажу се 

делом испод малтера, делом по PNК 

носачима, делом кроз PОК каналиће. 
    

  

 N2XH-Y 3x1,5 mm
2
  m 120.00     

 N2XH-Y 3x2,5 mm
2 
 m 80.00     

 N2XH-Y 5x2,5 mm
2
  m 60.00     

 PP-J 2x0,75 mm
2
  m 30.00     

 PP-J 4x0,75 mm
2
 m 30.00     

  ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ-УКУПНО:   

3.00 ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И СИСТЕМА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА    

3.1 Трака Fe/Zn 4x25 mm, која се користи као 

тракасти и темељни уземљивач, земни 

уводник за изједначење потенцијала и везу 

kg 70.00   
  

3.2 Укрсни комад  JUS N.B4.936/III за спој две 

траке у земљи, заливен битуменом 
kom 8.00   

  

3.3 SIP сабирница. Испорука и монтажа у 

котларници кутије за изједначење потенцијала. 

Плаћа се комплет по комаду. 

kom 1.00   
  

3.4 Израда бакарних обујмица и повезивање 

помоћу оловних подметача цеви грејања, 

водовода и канализација са PS кутијом. за 

kom 10.00   
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изједначење потенцијала каблом P/F-Y 1x4 

mm
2
 који се полаже кроз већ предвиђену пвц 

цев пречника 11mm. Позиција обухвата и 

проводник од локалног разводног ормана до 

PS кутије. Просечна дужина по врсти инсталације 

је 10m. 

3.5 Испорука и постављање проводника P/F 

1x16mm
2
 за повезивање PЕ шина са: 

- кабловским регалима, 

- цевним инсталацијама водовода канализације, 

грејања и хлађења. 

Плаћа се комплет по метру уграђеног 

проводника. 

m 30.00   

  

 ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И СИСТЕМА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА-УКУПНО:   

4.0 МЕРЕЊА, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ      

        

4.1 Испитивање и мерење целокупно изведене 

електро инсталације у свему према важећим 

прописима и стандардима. 

Између осталог обавезно извршити следећа 

мерња: 

мерње отпора петље квара мерње отпора изолације 

према маси и међуфазно мерење отпора 

распростирања уземљивача мерење отпора на 

инсталацији за изједначење потенцијала 

сва остала законом и прописима предвиђена 

мерења и испитивања Ова мерења може вршити 

само организација која је за то регистрована, са 

атестираним инструментима. На основу добијених 

резултата мерења праве се протоколи у 

најмање три примерка и предају Инвеститору. 

paušalno    

  

1.0 ЗАШТИТA ОД ПОЖАРА 

УПУТСТВО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА  

Апарати за гашење се распоређују и постављају у 

близини места могућег избијања пожара, увек на 
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уочљивом и приступачном месту. Сви ручни 

апарати се постављају на зид у висини од 1,5m до 

врха апарата. Међусобна удаљеност између 

опреме за гашење пожара не сме бити већа од 20 

m. 

1.1 Противпожарни мобилни апарат за гашење сувим 

прахом под сталним притиском тип S-9А  
kom 2.00   

  

 МЕРЕЊА, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ-УКУПНО:   

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ+ ЗАШТИТA ОД ПОЖАРА -УКУПНО:   

XVIII ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ  
1.0 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

Радови на рушењу, демонтажи рашчишћавању 
терена и припреми локације за изградњу и уређење 
су детаљно обрађени у пројекту уклањањ објеката 
и рашчишћавања терена и нису обухваћени овим 
предмером. 

    

  

1.1 Ископ земље III категорије машинским путем за 
темељне траке ограде са депоновањем на 
осигурано место у оквиру парцеле за потребе 
насипања око темељних зидова. Извођач је дужан 
да пре почетка ископа достави надзорном органу 
свој предлог за обезбеђење ископа од урушавања. 
Обрачун по m

3
. 

m
3
 207.90   

  

1.2 Ископ земље  III  категорије машинским путем за 
делова испод тротоара и ивичњака са депоновањем 
на осигурано место у оквиру парцеле за потребе 
насипања око темељних зидова. Извођач је дужан 
да пре почетка ископа достави назорном органу 
свој предлог за обезбеђење ископа од урушавања.  
Обрачун по m

3
. 

m
3 45.00   

  

1.3 Планирање и набијање дна ископа за израду 
темеља са нивелисањем +/- 2,0cm до MS 30  за 
темељне траке, темеље самце  и греде  у земљи III 
категорије.У цену улазе и попуњавање земљом и 
набијање , односно скидање земље и извоз на 
градилишну  депонију.Обрачун по m

2
. 

m
2 446.70   

  

1.4 Набавка, транспорт,насипање, разастирање и 

набијање вибро плочама и машинским сабијачима-
m

3 53.50   
  



_________________________________________________________________________________ 

Град Краљево  / Конкурсна докуметација за ЈН ( 404-108/19-VII ) | 298 од 323 

жаба,  туцаника 0-32mm испод темељних трака 

ограде и ивичњака, дебљине d=10-15cm, до МS30 

МPа. Обрачун по m
3
. 

1.5 Набавка , транспорт , насипање , разастирање и 

набијање вибро плочама и машинским сабијачима-

жаба природног туцаника 0-32mm преко 

припремљене постељице, а као припрема за израду 

штампаног бетона, асфалтирање и бетонирање  у 

слоју дебљине d=15-20cm , до МS30. Обрачун по 

m
3
. 

m
3 673.20   

  

1.6 Набавка додатне растресите земље 3-4 категорије , 

транспорт , насипање , набијање и нивелација 

земље између темељних зидова и испод дела 

паркинга и платоа као и осталих насипања. Са 

планирањем  +/2,00 cm. Набијање врсити у 

слојевима од по 20 cm,до МS30. Обрачун по m
3
 

земље у збијеном стању. 

 

m
3 

79.30   

  

1.7 Утовар и одвоз вишка ископане неквалитетне 

земље и шута на депонију коју је одредио 

надлежни градски орган, истоварену земљу на 

депонију грубо испланирати булдожером.                               

 

m
3 

170.70   

  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ –УКУПНО:   

2.0 БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ        

2.1 Набавка бетона и бетонирање армирано бетонских 
темељних трака темеља ограде 70x50cm и 
50x40cm земљи марке бетона МB 20. Темеље 
армирати по пројекту и детаљима D1 и D2. 
Бетонирање радити преко претходно разастртог и 
набијеног шљунка дебљине слоја 15 cm.Бетон 
уградити и неговати по прописима.Потребно је 
обезбедити испитивање испорученог бетона у 
овлашћеној лабораторији и приложити уз остале 
атесте и потврде. 
Обрачун по m

3
 уграђеног бетона. 

m
3
 93.32   

  

2.2 Набавка бетона и бетонирање АB соклених зидова 
МB 20 са израдом завршне соклене греде и 
нивелисањем према пројекту. Израдити оплату 

m
3
 85.94   
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темељних зидова и армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и 
оплатол.Потребно је обезбедити испитивање 
испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 
приложити уз остале атесте и потврде. Обрачун по 
m

3
 . 

2.3 Набавка бетона и израда лако армиране подне 
плоче дебљине 10cm (Q188), преко већ израђене 
подлоге од набијеног туцаника, бетоном МB20 као 
подлоге за постављање подлоге од рециклиране 
гуме. Плоче армирати арматурном мрежом у доњој 
зони у једном слоју са преклопом 2-3 поља и 
обавез ном израдом дилатације на површинама 
већим од 36m

2
.Потребно је обезбедити испитивање 

испорученог бетона у овлашћеној лабораторији и 
приложити уз остале атесте и потврде. Обрачун по 
m

3
 . 

m
3
 38.50   

  

2.4 Набавка материјала, превоз и уградња 

битуминизираног носећег слоја  BNS 22 преко 

припремљене, набијене и уваљане подлоге од 

туцаника МS30.Дебљина носећег слоја износи 

d=8cm на коловозу и паркинг местима док се 

на спортском терену израђује у дебљини 

d=6cm. Обрачун по m
2
. 

 

   

  

BNS 22 d=6 cm m
2 736.30     

BNS 22 d=8 cm m
2 1153.70     

2.5 Набавка материјала, превоз и уградња 

хабајућег слоја асфалт бетона АB08 и АB11 

преко припремљене подлоге од 

BNС22.Дебљина хабајућег слоја износи АB08 

d=4cm, АB11 d=5cm. Обрачун по m
2 

 

m
2    

  

АB 08 m
2 736.30     

АB 11 m
2 1153.70     

2.6 Набавка материјала и израда стаза и платоа од m
2 1900.96     
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штампаног бетона ,d=10cm, са дилатационом 

фугама у нагибу 1-2% према зеленим 

површинама, преко већ израдјене подлоге од 

збијеног природног шљунка, бетоном МB 

30.Позиција не обухвата израду стаза ширине 

1,0 m око објекта, стазе су предвиђене 

пројектом за ивођење школе. Површина се 

завршно штампа по избору инвеститора, 

штити и негује.Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улазе и  плата,оплатол,боје 

и премази за бетон.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у овлашћеној 

лабораторији и приложити уз остале атесте и 

потврде. Обрачун по m
2
. 

2.7 Набавка, довоз и уградња сивих бетонских 

ригола дим.35/7/50cm  на слоју бетона МB20 

са фуговањем спојница цементним 

малтером.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз 

остале атесте и потврде. Обрачун по m. 

m 63.00   

  

2.8 Набавка, довоз и уградња сивих бетонских 

ивичњака са нивелацијом на слоју бетона 

МB20 са фуговањем спојница цементним 

малтером.Потребно је обезбедити 

испитивање испорученог бетона у 

овлашћеној лабораторији и приложити уз 

остале атесте и потврде.  

 

   

  

димензија 12x18 m 672.00     

димензија 18/24 m 377.50     
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  БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ- УКУПНО:   

3.0 УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРА       

3.1 Набавка материјала и уградња подлоге од 
рециклиране гуме преко АB плоче.Димензија 
плоча од рециклиране гуме 1000x1000x40mm 
испитане по стандардима ЕN 1177:2008 и ЕN 
1176-1:2008 .Плоче високе еластничност и 
отпорности на клизање, хабање и замрзавање, а по 
хемијском саставу потпуно безбедние за животну 
средину. Израђене су од рециклираног материјала, 
а након употребе се могу потпуно рециклирати без 
ослобађања штетних продуката.Плоче се лепе и 
типлују за припремљену бетонску подлогу.  

m
2 

   

  

1000x1000x40mm RAL 4003 m
2 203.00     

1000x1000x40mm RAL 5015 m
2 114.00     

1000x1000x40mm RAL 1012 m
2 50.00     

1000x1000x40mm RAL 6017 m
2 18.00     

  УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРА – УКУПНО:   

4.0 БРАВАРСКИ РАДОВИ        

4.1 Набавка материјала, превоз и монтажа ограде од 
монтажних пластифицираних елеменат у боји RAL 
7026 висине 120 cm који се састоје од стубова са 
анкерима који се причвршћују за соклену греду и 
испуне димензија 200x120cm од панела са 
мрежастом испуном према детаљу.Сви оградни 
елементи су челични, топло цинковани и 
пластифицирани. Позиција укључује и израду 
капија за колски и пешачки приступ према 
позицији и димензијама из пројекта. 
Обрачун ограде по m. Обрачун капије по ком. 

 

   

  

 
панелна ограда 

m 355     
 
пешачка капија 120 cm kom 1     
 
пешачко колска капија 590 cm kom 2     

 
колска капија 360 cm kom 1     
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  БРАВАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО:   

5.0 РАДОВИ НА ОЗЕЉЕЊАВАЊУ       

5.1 Чишћење терена.Неплодну земљу и шут који се 

налази на површини која се озелењава утоварити 

и транспортовати до депоније коју одреди 

надзорни орган. Ова позиција обухвата ископ 

неплодне земље и шута у просечној дебљини 

20cm, утовар у возило, превоз, истовар.Обрачун 

по m
3
. 

m
3
 780.00   

  

5.2 Пренос пројекта на терен.Пре почетка радова 

извођач је дужан да дефинише површине намењене 

озелењавању преносом пројекта на терен 

ортогоналном методом према растеру 1x1m. Након 

завршених земљаних радова извођач треба да 

пренесе пројекат на терен обојеним 

кочићима.Обрачун по m
2
. 

m
2
 3120.20   

  

5.3 Хумузирање површина.Хумузирање се врши на 

свим површинама предвиђеним за озелењавање 

у слоју од 20 cm. Ова позиција обухвата утовар 

и довоз плодне хумусне земље са позајмишта, 

истовар и планирање са тачношћу +/- 5 cm. 

Обрачун изведених радова врши се по m
3
 

утовареног, превезеног, истовареног и грубо 

разастртог материјала.Обрачун по m
3
. 

m
3 624.04   

  

5.4 Утовар, превоз и прописно складиштење садног 

материјала према датој спецификацији садног 

материјала.Набавку садног материјала обавити 

према предвиђеној спецификацији.                                  

Обрачун по комаду. 

m
3 514.00   

  

5.5 Садња дрвећа.Рад обухвата копање јама, измену 

неплодне земље плодном, са додавањем стајњака, 

садњу, анкерисање и заливање. Копање јама 1m x 

kom 44.00   
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1m x 1m. Обрачун радова се врши по комаду 

ископане јаме за сав рад, материјал и транспорт. 

У цену нису урачунате саднице. Обрачун по 

комаду. 

5.6 Садња жбуња.Рад обухвата копање јама за садњу 

шибља, измену неплодне земље плодном са 

додавањем стајњака, садњу и заливање. Копање 

јама 0,6m x 0,6mx 0,6m Обрачун радова се врши 

по комаду ископане јаме за сав рад, материјал и 

транспорт.У цену нису урачунате саднице. 

Обрачун по комаду. 

kom 263.00   

  

5.7 Садња перена и украсних трава.Рад обухвата 

копање јама за садњу перена, измену неплодне 

земље плодном са додавањем стајњака, садњу И 

заливање. Копање јама 0,3m x 0,3m x 0,3 m 

Обрачун радова се врши по комаду ископане јаме 

за сав рад, материјал и транспорт.У цену нису 

урачунате саднице. Обрачун по комаду. 

kom 207.00   

  

5.8 Радови на подизању травњака.Набавка сетвеног 

материјала.Набавка одговарајуће смеше траве 

према предвиђеној спецификацији.Обрачун по 

m
2
. 

m
2
 2940.00   

  

5.9 Комплетно подизање травњака сетвом семена 

траве.Радови обухватају комплетно подизање 

травњака: растурање минералног ђубрива, 

фрезирање, фино планирање површине +,- 1цм, 

сетву семена трава отпорне на гажење у два 

унакрсна правца омашке и ваљање. Травњак се 

подиже смешом семена трава која је пројектом 

предвиђена.  Обрачун изведених радова се врши 

по m
2
 за сав рад и материјал.Обрачун по m

2
. 

m
2
 2940.00   

  

5.10 Инвестиционо одржавање.Једногодишње 

одржавање дрвећа .Обрачун по комаду. 
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Прихрањивање дрвећа течним ђубривом  kom 44.00     

Окопавање тањира, утовар биљног отпада у 

камион, одвоз, истовар. 
kom 

44.00 
  

  

Заливање kom 44.00     

5.11 Окопавање украсног шибља са потребним 

плевљењем, грабљањем,сакупљањем и припремом 

за утовар, утовар, одвоз биљ.отпада, истовар. 

m
2
 122.92   

  

Прихрањивање жбуња за 30gr  мин.ђубрива 

по m
2
, заштита шибља и заштита шибља од 

корова. 

m
2
 122.92   

  

Заливање током сезоне. Paus 1     

 

Једногодишње одржавање терена и украсних 

трава. Обрачун по m
2
. 

    
  

Сезонско одржавање m
2
 10.48     

Једногодишње одржавање травњака. Обрачун  

по m
2
. 

    
  

5.12 Прво кошење травњака ручном косом, 

сакупљање на гомилице погодне за утовар, 

утовар и транспост откоса. 

m
2
 2940.00   

  

5.13 Машинско кошење травњака, сакупљање на 

гомилице погодне за утовар, утовар и транспост 

откоса. 

m
2
 2940.00   

  

  РАДОВИ НА ОЗЕЉЕЊАВАЊУ-УКУПНО:   

6.0 МОБИЛИЈАР       

6.1 Набавка, превоз и монтажа.Клупа је предви|ена 

према типу 219, произвођача ЕУРО модул или 

истих, односно бољих карактеристика од 

наведеног. Клупа је пројектована као троседајућа 

са наслоном, ширине 180cm. Конструкција је 

изведена  од челичних поцинкованих кутијастих 

профила, бојених антрацит бојом RAL 7026. 

Седиште и наслон су изведени  од дрвених талпи 

kom 19.00   
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од ариша, које се шрафе за носеће профиле. Сви 

дрвени елементи су лакирани безбојним мат 

лаком. Клупе се анкерују стандардно шрафљењем 

путем анкер плоча.  

6.2 Набавка, певоз и монтажа канти за отпаткеод 

поцинкованог челика у боји RAL 7026 . Начин 

сакупљања и пражњења: 

Директно у посуду, опционо у ПВЦ врећу 
Учвршћивање: 

Стандардно укопавањем, остало (нпр. анкер плоча 

са  шрафовима)   Обрачун  по ком. 

kom 30.00   

  

6.3 Набавка , превоз и монтажа школске кошаркашке 

конструкције за школске терене. Опремљени  

водоотпорном таблом од полиестера. Изузетно јака 

и стаблина пластифицирана конструкција. Ојачан 

обруч и мрежица су укључени у цену. 

Табла водоотпорна од полиестера димензије 1800 

x 1050 mm Јака и стабилна конструкција 

Испоручује се са ојачаним обручем и мрежицом и 

анкерује се у бетонску подлогу. Обрачун  по ком 

kom 2.00   

  

6.4 Набавка, превоз и монтажа справа за дечије 

игралиште.Сви метални елементи које љуљашке 

за децу садрже направљени су од топло 

поцинкованог. Да би се додатно заштитили, као и 

из естетских разлога, поцинковани метални 

елементи се фарбају електростатичким 

полиестером у праху (2 слоја). Тиме се постиже 

максимална заштита од корозије, чинећи овакве 

металне конструкције погогодним за употребу у 

агресивним срединама. Припрема металних 

површина и топло поцинковање се врши у 

потпуности у складу са стандардима  EN ISO  

14713 и  EN ISO 1461.Метални стубови су 

попречног пресека Ø60mm, док су металне греде 

код љуљашке Ø76mmдок се код других справа 
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одређују према потребној носивости. Седишта за 

децу су направљена од алуминијумског језгра, 

обложеног меканом природном гумом. Гумена 

облога је чврста, издржљива и отпорна на UV 

зраке. Ланци којима се везује седиште су 

направљени од топло поцинкованог челика. 

Седишта љуљашке су произведена и 

сертификована у складу са стандардима 

ЕN1176.Сви елементи опреме морају бити 

сигурни за дечију употребу без оштрих ивица, 

анкера и завртњева који нису обезбеђени. 
Обрачун  по ком. 

 Љуљашка тип 1 280x150x230cm kom 3.00     

 Љуљашка тип 2 440x150x230 cm kom 2.00     

 Клацкалице тип 1 340x40x90 cm kom 2.00     

 Клацкалице тип 2 265x50x65 cm kom 2.00     

 Клацкалице тип 3 240x160x70 cm kom 2.00     

 Тобоган тип 1 345x100x220 cm kom 1.00     

 Тобоган тип 2 405x160x330 cm kom 1.00     

 Њихалица тип 1 95x30x90 cm kom 1.00     

 Њихалица тип 2 85x30x80 cm kom 1.00     

 Њихалица тип 3 75x50x80 cm kom 1.00     

 Њихалица тип 4 100x100x60 cm kom 1.00     

 Пењалица тип 1 340x200x250 cm kom 1.00     

 Пењалица тип 2 165x210x235 cm kom 1.00     

 Пењалице тип 3 250x250x235 cm kom 1.00     

 Вртешка 160x160x75 cm kom 2.00     

 Пешчаник 285x170x30 cm kom 1.00     

7.00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

7.1 Набавка,сечење,савијање,постављање и 
везивање глатке арматуре UØ6 GА 240/360 , 
све према  детаљима арматуре. Обрачун по 
kg. 

kg 809.85   
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7.2 Набавка,сецење,савијање,постављање и 
везивање ребрасте арматуре                                              
RØ12 RА 400/500 , све према детаљима 
арматуре. Обрачун по  kg . 

kg 2989.98   

  

7.3 Набавка,сецење,постављање и везивање 
мрежасте арматуре Q188 МGА 500/560 , све 
према детаљима арматуре. Обрачун 
 по  kg . 

kg 1162.88   

  

  АРМИРАЧКИ РАДОВИ- УКУПНО:   

8.00 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА (спецификација садног материјала)   

8.1 ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ        

 Pinus sylvestris  

'Fastigiata' 

Бели бор 

 
kom 2.00   

  

 
 
Abies nordmanniana   

'Golden Spreader' 

 

Златна јела 

 

kom 2.00   
  

 Chamaecyparis 

lawsoniana  

'Columnaris Glauca'  

Пачемпрес 

 
kom 29.00   

  

  ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ-УКУПНО:   

8.2 ЧЕТИНАРСКО ЖБУЊЕ       

 
 

Chamaecyparis lawsoniana 

'Globosa' 

 

Кугласти пачемпрес kom 27.00   
  

 Juniperus horizontalis  

'Golden Carpet' 
Полегли  четинар 

kom 20.00     

 Juniperus procumbens  

'Nana' 
Полегли чет. 

kom 23.00     

 Juniperus media 'Blue and 

gold' 
Полегли чет. 

kom 14.00   
  

 Thuja occidentalis 'Tiny 

Tim' 
Туја Тини Тим 

kom 37.00     

  

 
ЧЕТИНАРСКО ЖБУЊЕ-УКУПНО: 

  

8.3 ЛИШЋАРСКО  ДРВЕЋЕ       
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 Liriodendron tulipifera Лалино дрво kom 4.00     

 Magnolia X soulangeana Магнолија kom 2.00     

 Salix carpea  'Kilmanrock' Ива врба kom 5.00     

  ЛИШЋАРСКО  ДРВЕЋЕ-УКУПНО:   

8.4 ЛИШЋАРСКО  ЖБУЊЕ       

 Spiraea japonica  'Golden 

princess' 
Суручица 

kom 33.00     

 Syringa vulgaris Јоргован kom 24.00     

 Spiraea x vanhouttei Ванхутеова  суручица kom 6.00     

 Hibiscus syriacus  

'Variegata' 
Хибискус 

kom 10.00     

 Weigela florida 'Purpurea' Вејгела kom 17.00     

 
 

Forsithia intermedia 

spectabilis 

Форзиција 
kom 21.00   

  

  ЛИШЋАРСКО  ЖБУЊЕ- УКУПНО:   

8.5 ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ       

 Photinia x fraseri 'Red   

Select' 
Фотинија 

kom 5.00     

 Erica carnea Врес kom 30.00     

 
 

Lonicera nitida 'Lemon 

beauty' 

Лоницера 
kom 10.00   

  

  ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ-УКУПНО:   

8.6 ПЕРЕНДЕ       

 Hosta verticosa   

'Variegata' 
Хоста 

kom 13.00     

 Lavandula officinalis Лаванда kom 86.00     

  ПЕРЕНДЕ – УКУПНО:   

8.7 УКРАСНЕ ТРАВЕ       

 Pennisetum 

alopecuroides 
Пенисетум 

kom 85.00     

 Festuca glauca Фестука kom 30.00     

  УКРАСНЕ ТРАВЕ-УКУПНО:   
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8.8 ТРАВЊАК ЛИВАДСКИ СЕЈАНИ       

 Smeša: Lolium 

Perenne 40%, Festuca 

rubra 45%, Poa 

pratensis,10%, 

Festuca ovina 5% 

Травна смеша отпорна на 

гажење ( m
2
) 

m
2
 2967.95   

  

  МОБИЛИЈАР - УКУПНО:   

 

 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 
 I -РАШЧИШЋАВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ 

II- РУШЕЊУ ОБЈЕКТА БРОЈ 1 

__________________________ 

III-РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА 2 

IV-УКЛАЊАЊE ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

V - УКЛАЊАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ И ПП ОПРЕМЕ 

__________________________ 

__________________________ 

VI -ДЕМОТАЖA И УКЛАЊАЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

                                                                                                   УКУПНО ( I-VI ):  

VII - ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ШКОЛА 

VIII -ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ФИСКУЛТУРНА САЛА 

IX -  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА 

X  -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

XI - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ  

XII- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

XIII - МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ –ШКОЛА  И  САЛЕ 

XIV - ОДИМЉАВАЊЕ  ФИСКУЛТУРНЕ  САЛА 

XV - ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ-КОТЛАРНИЦА 600КW 

XVI-МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - КОТЛАРНИЦА СА ТОПЛОВОДОМ 

XVII - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - КОТЛАРНИЦА СА ТОПЛОВОДОМ 

XVIII- ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ  

                                                                                                       УКУПНО:(VII-XVI) 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА, према члану 17. модела Уговора 

 (узима се 1.0% од вредности радова)                                                                                                _____________________ 
                                                            

  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 

 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _________________ 
 

 

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 

VII 

7.0-

7.12 

 

  Набавка материјала и 

израда термоизолације 

контактне  фасаде у систему 

ROFIX FIRESTOP или 

одговарајуеће  

од камене вуне одговарајуће 

истих или  побољшаних 

својстава, других 

произвођача d=12cm, макс. 

топлотне проводљивости 

Λmax=0,035 према  

следећем опису:  

-  ROFIX UNISTAR BASIC 

или одговарајуће - лепак за  

лепљење термоизолације од 

камене вуне и обраду  

површине са армирањем 

арматурном мрежицом у 3 

руке. 

- ROFIX F50 стакленом 

мрежицом за армирање  

- лепљење плоча од тврде 

камене вуне d=12 cm типа 

Кнауф ФКД или 

одговарајуће.  

- типловање ПВЦ 

типловима  

- постављање угаонихи 

лајсни са мрежицом по  

угловима и око отвора  

наношење 3 слоја 

грађевинског лепка са 

утапањем  

мрежице у први слој лепка.   

Минималне 

карактеристике које 

материјали морају да 

испуне:  

                                                     

Топлотна изолација - 

Ниска вредност 

коефицијента топлотне 

проводљивости λД = 

0.035 W/mK 

Заштита од пожара - 

Класа реакције на 

пожар А1 - негорив  

материјал малтер за 

лепљење и армирање, 

притисне чврстоће 

4N/mm
2
 на 28 дана 

према ЕН 1015-11, 

еластични модул 3500 

N/mm
2
, отпорности на 

хабање ˃10Ј, 

водоупојности ањој од 

0,5кг/м224h. Лепак је 

системски и испитан је 

према ЕТАГ-у 004.  

 

Стаклена мрежица 

отвора око 4*4мм, 

специфичне тежине 

око 145г. 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

- технички лист 

производа ( у 

техничким листовима 

назначити тражене 

карактеристике) 
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13.1 

12.1 

Набавка материјала и 

завршна обрада фасадних 

зидова контактне фасаде 

фасадним системом типа 

ROFIX FIRESTOP или 

одговарајуће другог 

произвођача. Систем 

завршно обрадити: 

- ROFIX UNI предпремаз - 

подлога 

- ROFIX SiSi-Putz VITAL 

Силиконско-силикатни 

завршни малтер или 

одговарајуће другог 

произвођача. 

Термоизолацију са лепком и 

мрежицом премазати 

фасадном подлогом у боји 

фасаде,израдити фасаду и 

загладити у светлијем тону - 

бела боја. Класа реакције на 

пожар А2 s1 d0. У 

квадратуру не улазе 

спољашњи отвори већи од 

3m
2
. Обрачун по m

2 

Минималне 

карактеристике које 

материјали морају да 

испуне:  

 

Висока приоњивост,  

Изједначава упојност 

подлоге, Смањује 

водоупојност подлоге, 

Без разређивача и без 

омекшивача, 

Неутрализира Ph- 

вриједност. 

 

Завршни малтер 

отпоран на временске 

утицаје за фасаде на 

ТиС и основним 

малтерима, високе 

водоотпорности, 

водоупојности нмањој 

од 0,1кг/м20,5. 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

- технички лист 

производа ( у 

техничким листовима 

назначити тражене 

карактеристике) 

  

13.3 

12.3 

Набавка материјала и 

обрада малтерисане сокле  

ROFIX BSP или 

одговарајући другог 

произвођача фабрички 

замешаним мозаичним 

водоперивим малтером за 

сокле у боји RAL 7036 са 

заглађивањем. Подлогу 

ошлајфовати и очистити, 

импрегнирати и нанети 

подлогу. ROFIX BSP или 

одговарајући других 

произвођача наносити 

равомерно и заглађивати до 

подједнаке и уједначене 

заглађености. Обрачун по m 

Минималне 

карактеристике које 

материјали морају да 

испуне:  

 

Висока отпорност, 

висока чврстоћа, 

водоупојност мања од 

0,15кг/м2h, 

Гранулација око 1,8мм 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

- технички лист 

производа ( у 

техничким листовима 

назначити тражене 

карактеристике) 
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VII 

7.13 

Набавка материјала и 

израда термоизолације АБ 

сокле од екструдираног 

полистирена   стиродура 

Austrotherm XPS  или  

одговарајуће истих или 

побољшаних својстава, 

дебљине d=5cm, са 

постављањем мрежице и 

два слоја малтера за 

лепљење типа Rofix IA 622 

или слично преко 

стиродурa. 

Минималне 

карактеристике које 

мора да испуни 

материјал:       

                                     

Класификација 

производа према 

норми: ЕН 13164 

Коефицијент топлотне 

проводљивости(λ): 

0,035 W/mK                                                                                 

Притисна чврстоћа 

(10% стишљивости): ≥ 

500 kPa (70 t/m2).  

 

Стаклена мрежица 

отвора око 4*4мм, 

специфичне тежине 

око 145г. 

 

Малтер за лепљење и 

армирање, притисне 

чврстоће 12N/mm
2
 на 

28 дана, еластични 

модул око 9500 N/mm
2
, 

водоупојности мањој 

од 0,5кг/м224h. Лепак 

је системски и испитан 

је према ЕТАГ-у 004.  

                                                                     

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

- технички лист 

производа ( у 

техничким листовима 

назначити тражене 

карактеристике) 
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VII 

8.0-9.3 

Набавка и уградња прозора 

са надсветлом.  

Изводе се од побољшаних 

алуминијумских профила са  

термопрекидом типа 

ALUMIL, REYNAERS или  

одговарајуће других 

произвођача.Максимална  

дозвољена топлотна 

проводљивост 

алуминијумског рама  

прозора Uf=2,3 W/m2K или 

мање. Боја профила RAL-у 

7036.  

Застакљивање је 

троструким термопан 

стаклом пуњеним  

аргоном 

d=4+16+4+16+4mm.  

Унутрашње стакло 

нискоемисионо.Максимална 

топлотна проводљивост 

стакла Ug=1,1 W/m2K или  

мање.Макисмална 

проводљивост прозора-

система Uw = 1,5 W/m2K 

или мање.Звучна изолација 

максимално Rw,P=45dB.  

Дихтовање извести 

троструким ЕПДМ гумама.  

Поставити окапнице од 

екструдираног алуминијума 

у боји RAL 7036.Поставити 

подшток за прихват 

окапнице.  

Унутрашње потпрозорне 

даске извести од медијапана  

фарбаног полиуретаном 

RAL 7036.  

Прозори снабдевени свим 

потребним оковом који је  

сертификован на минимум 

10000 узастопних отварања.  

Све радити према шеми 

браварије. 

Минимум критеријума 

које столарија мора да 

испуни:                                                                                                

- побољшани 

вишекоморни 

алуминијумски профил 

са термопрекидом,                                                    

- максимална 

дозвољена 

проводљивост профила 

1.4 W/м²К или мање,                               

- звучна изолација 

профила 34 dB - стакло 

трослојно 4+12+4+12+4 

mm, унутрашње 

нискоемисионо, 

пуњено аргоном, 

ксеноном или 

криптоном,                                                                                    

- коефицијентом 

топлотне 

проводљивости  стакла 

1.0 W/м²К,                                                                                   

- звучна изолација 

стакла 30 dB,                                                 

- завршна обрада свих 

алуминијумских 

профила, лајсни и 

површина је 

пластифицирана                                                                                              

- оков сертификован на 

минимум 10000 

узастопних отварања                                                                  

- Испуна  је од сендвич 

панела, са минералном 

вуном d=5cm.                                                              

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити:  технички 

листови ( у техничким 

листовима назначити 

тражене 

карактеристике) 
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XII 

1.0-

1.20 

Испорука и уградња 

алуминијумских 

чланкастих радијатора 

производ Global – 

VOX600/80 Италија или 

одговарајући. Испорука и 

монтажа црних бешавних 

цеви, према СРПС ЕН 

10216.                                      

-Испорука и уградња 

топловодних калорифера 

ТОП KFW 39.2, протока 

ваздуха L=3050m3/h, снаге 

Q=25.700W. 

Минимум 

критеријума које 

радијатори морају да 

испуне:    

                                                                                             

ливeни 

aлуминиjумски 

рaдиjaтoри прoизвoд 

Q=185W зa Δt=60°C.  

 
Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити:  технички 

листови ( у техничким 

листовима назначити 

тражене 

карактеристике) 

  

 S1 LED панел сличан типу 
Philips Coreline RC132V 

LED36S/840 W60L60 OC, 

3600lm, UGR<19 

– постављају се по 

учионицама, кабинетима и 

салама за састанке. предвиђена 

за монтажу у плафоне 

видљивог профила. Кућиште 

светиљке је од челика или 

алуминијума, обојено у белу 

боју РАЛ 840. Протектор од 

транспаретног поликарбоната. 

Светиљка се испоручује у 

комплету са екстерним 

драјвером. Димензије 

светиљке су 597x597мм 

дубина максимално 32 мм. 

Светиљка је усклађена са 

европским стандардима који 

важе за производе, има CЕ 

знак.    

Минимум 

критеријума које 

светиљке морају да 

испуне:    

                                                                                             

UGR<19 

3600lm, Степен 

механичке заштите је 

ИП20/44, а отпорност 

на удар је ИК03.  

Светиљка се 

испоручује у 

комплету са лед 

модулима са бојом 

светлости 4000К, 

индексом 

репродукције боје 

CRI>80. 

 
Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити:  технички 

листови ( у техничким 

листовима назначити 

тражене 

карактеристике) 
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 S2 LED панел сличан типу 

FREYN II PV4 31W, 

4250lm, 4000K, за уградњу 

по ходницима и холовима 

школског објекта Mounting 

Ceiling recessed PVx/PRx - 

T-ceiling Light source LED 

Optical system 

Microprismatic diffuser 

(MCD) Wiring Electronic 

control gear FIX/DALI 

(ECG/EDA) Emergency unit 

variant (3H, ECG) Materials 

Housing: sheet steel Diffuser:  

PMMA Surface finish 

Housing: white RAL 9003 

(W03) Accessories Frame for 

plasterboard installation 

Service lifetime 50,000 

hours/L90/B10 (ta 25°C) 

Ambient temperature  From -

20 °C to +35 °C (from +5°C 

with EM unit) или сличне по 

избору. 

Минимум 

критеријума које 

светиљке морају да 

испуне:    

                                                                                             

UGR<22 

4250lm, 4000K, 

 
Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити:  технички 

листови ( у техничким 

листовима назначити 

тражене 

карактеристике) 

  

 S3 Свеиљка слична типу 

PERLITA 24W, 2350lm, 

4000K, UGR<22. 

Предвиђена је за мокре 

чворове 
Mounting Ceiling recessed 

Optical system Facet reflector 

(FRE) Wiring Electronic 

control gear FIX/DALI 

(ECG/EDA) 

Materials Housing: 

aluminium Reflector: facet 

anodized aluminium Trim: 

die-cast aluminium Cover: 

transparent hardened glass 

Surface finish Trim: white 

RAL 9003 (W03) 

Service lifetime 40,000 

hours/L70/B50 (ta 25°C) 

Ambient temperature From -

20 °C to +35 °C 
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 LED рефлектори  SEMAI 

L01 54W 6150lm 4000K у 

заштити  IP65. 

Mounting Pole-top/side entry 

installation (PMT) Optical 

system Lenses (L01) On 

request: L04, L05, L06, L08, 

L09, L10, L12 Wiring 

Electronic control gear 

FIX/DALI/STEP DIM/ INT 

DIM 

(ECG/EDA/EDB/EDP) 

External lead-in flexible cable 

Materials Housing: die-cast 

aluminium Cover: transparent 

hardened glass Frame: sheet 

steel Tiltable spigot: die cast 

aluminium (on request Ø76) 

Surface finish Housing: grey 

RAL 9006 (G06) 

Service lifetime 100,000 

hours/L90/B10 (ta 25°C) – 

other versions 100,000 

hours/L90/B20 (ta 25°C) - 

80W 100,000 hours/L80/B20 

(ta 25°C) - 105W Ambient 

temperature From - 40 °C to 

+40 °C 

 

   

 

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 

потписом имаоца лиценце. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 

извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 

сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 

документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 

 

Датум:  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 изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом    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. 

 


