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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 

86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: ЈН 1.3.1.Р/2019, број одлуке           
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:  Општина Александровац   Општинска управа . 

Адреса наручиоца: улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац . 

Матични број : 07194838. 

ПИБ: 100369374    

Шифра делатности:   8411    

Интернет страница наручиоца:  www.aleksandrovac.rs  

Врста наручиоца:  државни орган. 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење 

грађевинских радова. 

 

3.  Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.3.1.Р/2019  су радови. 

  

4. Циљ поступка 

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

 

5. Резервисана јавна набавка 

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

јавним набавкама. 
 

6. Електронска лицитација 

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

 

7.  Лице за контакт или служба 

Лице (или служба) за контакт:[Синиша Младеновић и Светлана Ивљанин], 

е-mail адреса (или број факса):  sinisa.mladenovic@aleksandrovac.rs    и 

nabavke@aleksandrovac.rs  

 

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

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не 

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

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 1.3.1.Р/2019 је извођење радова 

на Санацији објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина 

Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на 

демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-

зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 

45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске 

инсталације;45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање 

плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на 

инсталацији уређаја за противпожарну заштиту 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

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

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

1. Врста радова 

Радови на санацији објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, 

општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча у складу са техничком 

документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне 

документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

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

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

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

потребно извршити.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

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

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

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

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

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

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

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

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

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
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ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

  

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

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

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

техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да 

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

докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.  

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

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

одговарајуће“.  

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

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

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

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

редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

 

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

понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 

 

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

захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне 

документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда 

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

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

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

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

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

на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  

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

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

Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

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

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

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

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

технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  

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

се уређује планирање и изградња.  

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

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

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

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

у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

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

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

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

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

Записник о примопредаји радова. 

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

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

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

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



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 6 од 155 

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 Синиша Младеновић, телефон:  064 8730577  . 

 

4. Рок за извођење радова 

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

од  120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 

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

другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

 

5. Место извођења радова  

На КП.БР. 2412/3 КО Плоча, зграда основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча у 

општини Александровац. 

 

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

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за 

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

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

овлашћеним за обилазак локације.  

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  

sinisa.mladenovic@aleksandrovac.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 

дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за 

пријем понуда.   

Лице за контакт:  Синиша Младеновић   телефон  064 87 30577   . 

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

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

стране Наручиоца. 

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

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

и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Саставни део Конкурсне документације чини пројектно техничка документација која 

обухвата Пројекат за извођење радова на санацији објекта  зграде основне школе ''Аца 

Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча који садржи: 

0.Главна свеска 

1.Пројекат архитектуре  

3.Пројекат хидротехничких инсталација  

4.Пројекат електроенергетских инсталација  

5.Пројекат  стабилне инсталације за  дојаву  пожара 

6.Пројекат  машинских  инсталација 

-.Елаборат  заштите  од  пожара 

-Елаборат енергетске ефикасности. 

 

Комплетна пројектна  документација је саставни део Конкурсне документације и може се 

дати на увид заинтересованим понуђачима. 

  

АРХИТЕКТУРА 

 

АДАПТАЦИЈА  

Адаптација  објекта према пројектованом задатку обухвата : 

-замена постојеће подне облоге  приземља и   спрата и фискултурне сале 

-замена спољашње и дела   унутрашње грађевинске столарије 

-инсталирање система за аутоматско откривање и дојаву пожара и сигналног осветљења.  

-замена санитарних елемената  у мокрим чворовима подрума,приземља и спрата. 

-инвестиционо оржавање објекта – кречење просторија 

-фасадерски   радови  на делу  фискултурне сале 

-санација  испуцалих тротоараи израда приступних рампи за особе са инвалидитетом 

-бетонирање  и крпљење оквирних  отпалих делова баџа око  прозора на фасади 

-затварање  унутрашњих плафонских  баџа гиспом са подконструкцијом и термоизолацијом. 

-израда фасадне и таванске термоизолације од камене вуне 

-скидање  фасадне профилисане опеке и набавка и постављање нових на слоју цементног 

малтера 

-скидање   трулог малтера са малтерисаних фасадних делова и поновно малтерисање  

продужним малтером 

-демонтажа   трулих делова дрвене подконстуркције за ношење кровног покривача и фасадне 

облоге на баџама, поновно малтерисање   продужним малтером 

-израда нове подконструкције за ношење кровног покривача 

-израда нове облоге од лима преко  подконструкције 

-облагање започетог дела фасаде ТР лимом на северној страни у боји постојећег и са 

одговарајућом   подконструкцијом 

-уградња лед рефлекотора у фискултурној сали 

-Изградња рампе за особе са инвалидитетом, са северне и западне стране објекта.  

Рампу   планирати   од   аб бетона  са  армиранобетоноком плочом дебљине 12 цм, завршна  

обрада   рампе   -неклизајућа керамика, по ободима рампе планирати ѕа 10 цм већу висину 

зидића  од пода рампе. Просечна ширина зида рампе 10цм. Ограда рампе је планирана од  

челичних цеви  пречника 40мм, према графичком прилогу. 

 

Према правилнику о техничким стандардима планирања пројектовања и изградње објеката 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама.  
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Савладавање висинских разлика до 76 цм између две пешачке површине и на прилазу до 

објекта врши се применом рампи тако да:  

1) нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба од 5% може износити 

8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6 м);  

2) највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 м;  

3) рампе дуже од 6 м, а највише до 9 м у случају да су мањег нагиба, раздвајају се 

одмориштима најмање дужине 150 цм;  

4) најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90 цм, а уколико је двокрака 

чиста ширина рампе износи мин 150 цм, са подестом од мин. 150 цм;  

5) рампе су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5 цм, ширине 5-10 цм и 

опремљене са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на 

висини од 70 цм, односно 90 цм;  

6) рукохвати треба да буду непрекидни и да се протежу са обе стране рампе најмање 30 цм 

испред почетка и иза завршетка рампе;  

7) рукохват треба да буде добро причвршћен за зид (носач), а завршеци рукохвата да буду 

окренути према зиду, односно према носачу;  

8) боја шипке треба да буде у контрасту са бојом позадине;  

9) рукохвати су пречника 4 цм, обликовани на начин да се могу обухватити дланом;  

10) рукохвати су постављени на две висине, од 70 цм и од 90 цм, продужени у односу на 

наступну раван рампе за 30 цм, са заобљеним завршетком;  

11) на огради рампе која се налази у спољном простору, рукохват је изведен од материјала који 

није осетљив на термичке промене;  

12) ограду са испуном од стакла потребно је уочљиво обележити;  

13) површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање;  

14) површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом;  

15) за савладавање већих висинских разлика могу у посебним случајевима из тачке 1) овог 

члана применити двокраке рампе са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене 

оградом, рукохватима или зидовима;  

16) подести на двокраким рампама морају бити минимум 150 цм са 170 цм како би се 

обезбедио простор за окретање инвалидских колица;  

17) изузетно, уколико постоје услови, рампа може савладавати и висинске разлике веће од 76 

цм - Слика 4. Рампе.  

18) рампа представља елемент приступачности за савладавање висинских разлика. Обавезни 

елементи рампе су коса раван, рукохвати, граничници и у посебним случајевима одморишта 

или подести; 

Правила  постављања  ограда и рампи за инвалице : 
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ФУНКЦИОНАЛНА ШЕМА  ОБЈЕКТА 

Објекат  се састоји од три етаже , у подруму је котларница  на чврсто гориво, дрва и угаљ, 

приземље  -  учионице   и наставничке канцеларије  и кухиње, унутрашње степениште за 

подрум и приземље, санитарни чворови, спрат – ученички део, кабинети и ходнички простор 

са мокрим чворовима. 

Новопројектованим решењем предвиђа се замена  столарије спољне и дела унутрашње, 

инвестиционо одржавање  објекта, замена постојеће  подне облоге , фасадерски радови на 

фискултурној сали, облагање започетог дела фасаде ТР лимом- северни део фасаде, уградња 

громобранске траке, санирање трулог малтера са скидањем и малтерисањем поново 

продужним малтером…… 

 

КОНСТРУКЦИЈА  ОБЈЕКТА– КРОВ 

Конструкција кровна се  мења у оси 1 до 13 и врши се  делимична  замена дотрајале грађе 

изнад  прозорских баџа на северном, источном и делу јужне фасаде. 

Конструкција прозора  

Конструкција  прозора је од шестокоморних квалитетних ПВЦ профила отпорних на УВ 

зрачење, прскање, увијање и друге деформације, браон боје или у договору са Инвеститором 

са уметнутим поцинкованим профилима и најмање три заптивне ЕПДМ гуме траке по обиму 

рамова и крила.Обезбедити природно струјање ваздуха при потпуно затвореним крилима 

преко  два ваздушна  канала  (прозору  типа “РегелАир” ) регулишући  механизам омогућава 

минималну вентилацију просторије и спречава кондензацију и појаву влаге у просторији). 

Прозори су снабдевени квалитетним оковом и системом  учвршћивања за основне ПВЦ 

профиле  за дуготрајно коришћење (најмање 15000 узастопних отварања и затварања.). 

Основни оков је за класично отварање , преко стандардног окова.Застакљивање је термопсан 

пакетом, херметички затвореним и испуњеним агроном у међупростору д=4+8+4+8+4мм 

(унутрашње стакло обавезно – нискоемисионо). Укупни коефицијент пролаза топлоте “к”  за 

целу конструкцију  мора бити максимална  1,2њК/м2 (сходно  правилнику ЕЕ ) .Уградњу 

прозора вршити анкеровањем у слепи челични шток (20/30мм)  или  “З”челичне  спојнице на 

максималном растојању 70 цм. Након  уградње завршити заптивање протора  између рама и 
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зида одговарајућим  средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са 

унутрашње  стране поставити ПВЦ клупицу  (висина клупе 3 цм укупна ширина 20 цм , 

препуст унутра минимум 10 цм од зида , бочне стане затворити покривном лајсном .Спољну 

окапницу-солбанк (урачунати у цену позиције) израдити од челичног пластифицираног лима 

дебљ, ширине до 25 цм , причврстити је котвама и херметизацијом  онемогућити продор воде 

између дна прозора  и зида. Прозор је снабдевен и окапницом доњег крила  рама прозора. 

Израда и постављање прозорске даске  од медијапана дебљине 18мм и просечне ширине 17 цм 

у боји   прозора, фарбано  полиуретаном. 

 

Конструкција  спољашњих и унутрашњих врата 

 

Спољна   врата  и портали су изграђени од алуминијумске конструкције за улазна врата (са 

термичким прекидом) браон боје. Монтажа је сувим поступком, шрафљењем кроз позицију на 

претходно уграђене “слепе штокове” (чел.кутија 20/30мм анкерисана у обимну констуркцију). 

Коефицијент пролаза топлоте целе  констуркције(сходно ЕЕ) макм 1,2 њК/м2. Стаклена 

испуна врата термопан пакет од стакла 4+10+6 врата   снабдевена алуминијумским прагом –

профилом за под, антипаник бравом са (хоризонталном полугом), стандардним оковом, 

шаркама, гуменим граничником поља  отварања, уређајем за аутоматско затварање и цевастим 

савијеним рукохватом  (са спољне стране) По обиму са унутрашње и спољне стране 

предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимном конструкцијом и структурални кит за 

херметизацију са спољне стране. 

Предвиђена су и унутрашња алуминијумска врата и портали од алуминијумске конструкције 

без термичког прекида у свему према описима из шеме столарије и предмера и предрачуна. 

Пуне испуне плотови врата су од ПВЦ панела ( 2 џ  пвц обострано + стиродур 3 цм). 

На  сличан  начин су предвиђене и лаке пвц преграде у санитарним чворовима постојећи рам, 

кроз довратник позиције . Шток самоштелујући са истом обрадом као плот врата . Отварање 

према скици.Обрада преостале шпалетне врата као и постојећи зидови.Патент брава за 

закључавање споља ( 5кључа) , унутра фиксирани точкић. Квака од полираног метала. 

Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља отварања као и металну плочицу са 

назнаком намене. 

Врата  учионица имају двојни панел (ламилирано дрво) са “саћастом звукоизолацијом 

испуном”брушена, лакирана безбојним лаком.Захтев  за атестирано звукопригушење 30-35 

дб.(класа И). Оков и шарке  стандардни. Монтажа сувим поступком, челичним анкерима, 

убушеним у постојећи рам, кроз довратник позиције. Шток самоштелујући са истом обрадом 

као плот врата. Отварање према скици. Обрада преостале  шпалетне врата као и за припадајуће 

зидове.Споља патент брава за закључавање споља са унутрашње стране анти паник брава са 

хоризонталном полугом за отварање. Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља  

отварања као и металну плочицу са назнаком намене. 

Сва застакљења у зони  комуникација морају бити од конструктивног (панплекс) стакла – због 

безбедности (за спољња застакљења нискоемисиони панплекс). 

 

Конструкција  постојећег  пода  

 

Постојећи подови   учионица  и ходника су од винфлекса  који је делимично оштећен и то 

комплет са подлогом  па их треба  заменити.  

У учионицама се денивелација настала уклапањем постојећих подова испуњава 

лакоармираним цементним етрихом , затим се фино изварвана олма масом (тхомситДАилисл)  

и финално обрађује ПВЦ винил подом  са одимном лајсном за винил и Т прелазном лајсном. 

Санација   армирано бетонских тротоара који су испуцали испред улаза у школу, планира се на 

тај начин што би се комплетно разбио оштећен бетон, збила подлога до потребне збијености и 

након тога избетонирао нов слој армираног бетона дебљине 12-15 цм бетоном МБ25. 
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Реконструкција  постојећих санитарних чворова 

 

Постојећи санитарни чворови се мењају  у смислу замене делова подних и зидних облога, које 

су оштећене, тако што се разбијају постојеће плочице , комплет са подлогом од цем.естриха , 

хоризонтални и вертикални транспорт шута , утовар у транспортно возило и одвоз на депонију 

до 3 км. Израда новог цем.естриха и уградња подних и зидних плочица /на поду се ради 

цем.естрих а зидови после рушења се малтеришу цементним малтером / затим  уграђују подне 

и зидне облоге у тону  по избору инвеститора. 

Замена   дела санитарија  које су оштећене, а остале испитати  и репарирати са   довођењем у 

функцију. 

 

Све  остале обраде, конструкције и детаљи израдити према приложеној документацији и 

важећим прописима . 

 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Хидротехничке инсталације 

Јавни  објекат  - Основна  школа Аца  Алексић , улица Јаше Петровића  ,село Плоча,  општина  

Александровац. Инвеститор објекта је Општина Александровац. 

 

Постојећи јавни  објекат  Основне школе  Аца  Алексић, село Поча, општина Александровац – 

је опремљен хидротехничким инсталацијама (инсталацијама санитарне воде и канализационим 

инсталацијама). 

Објекат поседује инсталацију хидрантске мреже и редовно сервисиране  апарате за гашење 

пожара. У прилогу су достављене  фотографије постојећег стања , у санитарним чворовима 

планирана је замена  санитарних елемената уз местимичну замену зидних и подних плочица у 

купатилима, подрума,приземља и спрат. Планирано је одвођење атмосферске воде од дренаже 

пвц цевима пречника 150 мм до оближње реке у селу Плоча.  

-Радови  који су предмет   ове  пројектно техничке документације  не  проузркују  промене   у 

било  каквом смислу   за   промену режима тока реке  Јаз , па није потребно  односно  

неопходно  тражити   водне услове. 

После санације канализационе мреже, одрадити и планирати санацију плафона и зидова који 

су оштећени услед исцуривања воде из цеви . Постојеће  стање санитарних чворова на 

приземљу и спрату  је доста лоше , пре свега је планирано испитивање  инсталације  воде и 

канализације. 

 

Од санитарија у објекту   предвидети: 

-керамичку  њц  шољу са свом пратећом опремом ……….12 ком 

-бешумни пвц казанчић са свом пратећом опремом………12 ком 

-бојлер вертикални  80 литара са пратећом опремом…........8 ком 

-керамички умиоваоник са све пратећом опремом………..12 ком 

-зидну  једноручну батерију за топлу  и хладну воду ….....12 ком 

-ситна галантерија………………………………………….  

 

Електроенергетске инсталације 

 

РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Због дотрајалости опреме у разводним орманима (топљиви осигурачи у којима су мењане 

лицне) и промене захтева у прописима и стандардима, потребно је извршити замену постојеће 

опреме у разводним орманима и ускладити са важећим стандардима и прописима. 

На првом спрату, потребно је цео разводни орман РО-6, заменити због утицаја воде и влаге 

услед чега је постојећи разводни орман оксидирао-зарђао. 
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У разводним орманима се уграђују аутоматски прекидачи и ФИД склопке за монтажу на ДИН 

шину. Шема нових ормана приказани су у графичкој документацији. 

 

ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА 

Постојеће утичнице је негде потребно заменити новим јер су дотрајале, а многе су и 

изломљене. Инсталација се задржава постојећа. 

Монофазна шухо утичница у учионици за ученике за ниже разреде, учионица бр.28 у 

приземљу је са могућношћу забрављења. 

 

ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 

Пројектом је предвиђена замена постојеће расвете. Инсталација расвете остаје иста - не мења 

се, већ је само предвиђена замена постојеће расвете модерним светиљкама са ЛЕД изворима 

светлости које пружају већи осветљај, док је потрошња мања. 

У фискултурној сали је предвиђена замена постојеће расвете са ЛЕД рефлекторима, снаге 

100Њ, док је у учионицама предвиђена замена флуо цеви са одговарајућим цевима у ЛЕД 

технологији. 

Замена постојећих светиљки мање потрошње од постојећих не утиче драстично на биланс 

снага у објекту. 

 

ИНСТАЛАЦИЈА ПАНИЧНОГ (НУЖНОГ) СВЕТЛА 

Нужно осветљење предвиђено је у објекту где се очекује и скупља већи број људи, да у 

случају нестанка напона електричне мреже омогући да просторије и излази буду осветљени 

током одређеног времена светлошћу од најмање 1лџ мерено од пода. 

За нужно осветљење користе се светиљке које поседују ЛЕД изворе светлости. Ове светиљке 

могу да се користе и као светиљке за обавештење, са налепљеним симболом за информацију о 

смеру изласка. 

Пројектом су предвиђене светиљке са локалним извором напајања и прикључују се на мрежни 

напон 230В, 50Хз. Светиљка не гори док има напона, а уграђени пуњач пуни НиЦд батерије. 

Кад мрежни напон нестане, аутоматски се укључује акумулаторска батерија, која преко 

претварача напаја ЛЕД и она светли неколико сати. Аутономија рада је потребно да буде 

најмање 3 х након нестанка електричне енергије. 

 

Машинске инсталације 

 

Границе пројекта су : котао на пелет и радијатори на првом спрату објекта. 

 

Пројекат важи за следеће услове пројектовања: 

1. Температура грејног флуида- воде 60/40 Ц 

2. Извршена енергетска санација у свему према грађевинско-архитектонској документацији и 

коефицијентима пролаза топлоте датим у елаборату енергетске ефикасности, који су 

коришћени у овом прорачуну губитака топлоте. 

 

Пројектован је топловодни котао на пелет капацитета 200 КЊ типа ПНГ 250 са гориоником ПБ 

250 произвођача ПОДВИС или слично. Тело котла се састоји од пламене цеви и димних цеви 

које су израђене од котловског лима и котловских цеви. 

Цео производ се састоји од самог горионика ( који се монтира на вратима котла) пужног 

транспортера и резервоара за пелет. Рад горионика је потпуно аутоматизован и може се 

програмирати.Радни притисак котла је 3 бара. Садржај воде у котлу је 406 литара. Котао 

водити према спољној пројектној температури. Предвиђен је спољни сензор температуре, 

дигитални регулатор централног грејања са могућношћу праћења 5 круга грејања и трокраки 

мешајући вентил са електромотором на свакој грани. 

Због прекида у раду од 16 часова дневно није предвиђен акумулатор топлоте. 

Заштита хладног краја котла се предвиђа трокраким вентилом са термостатом. 
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Термостат, потпуно уроњен у флуид, контролише кретање затварача вентила који регулише 

проток у бy-пасс и повратном воду система. При укључивању (стартовању) котла, 

антикондензациони вентил врши рециркулацију воде како би се у што краћем року постигла 

радна температура котла . Када температура воде на разводу Тф пређе задату вредност Тсет, 

вентил отвара довод хладне воде како би се мешањем постигла задата температура Тмиџ=Тсет. 

У овој фази почиње загревање система. Када је температура воде на поврату у котао Тмиџ 

виша од подешене вредности на антикондензационом вентилу за око 10°Ц, бy-пасс вод се 

затвара и вода се враћа у котао са истом температуром као у поврату из система . 

Пројектован је нов разделник-сабирник, одговарајућег капацитета, са комплетом арматуре 

потребне за повезивање. За сваки круг грејања предвиђена је радна и резервна пумпа. Резервна 

пумпа предвиђена пре свега због географког положаја Плоче јер се она налази у 

подкопаоничком крају удаљена 40-так километара од најближег места евентуалне набавке 

резервне пумпе. У зимском периоду је пут ка Плочи врло често непроходан и по више дана. 

Задржана су 3 постојећа круга грејања. Капацитети грејних кругова дати су у прорачуну и на 

хидрауличној шеми котларнице. На сваком грејном кругу оредвиђен је преструјни вентил за 

сваки круг чије позиције су дате на цртежу хоризонталног развода. 

Иза циркулационих пумпи на секундарној грани предвиђени су неповратни вентили. 

Цевна мрежа се ради од бешавних челичних цеви димензија датих у графичкој документацији. 

Цеви је потребно предходно очистити до потпуног сјаја, а онда заштитити основном и два пута 

завшном бојом отпорном на повишене температуре. На свакој грани развода је предвиђен 

хватач нечистоћа. 

Пројектован је затворени систем са експанзионом посудом запремине 200 л. 

Предвиђена је уградња алуминијумских радијатора са комплетом термостатског радијаторског 

вентила, радијаторским навојком ,оџрачном славиницом на сваком радијатору и славином за 

пуњење и пражњење радијатора.Термостатски радијаторским вентили су предвиђени са 

могућношћу фиксног подешавања температуре (ткз закључана температура) и функцијом 

антивандал. Уграђени термостатски вентили су вентили са могућношћу подешавања притиска 

тако да читава инсталација ради са једнаким притиском и није потребна уградња посебних 

вентила за регулацију протока по гранама. 

На сваком радијатору уграђен је оџрачни вентил за испуштање ваздуха из инсталације и 

славиница за пуњење и пражњење инсталације и радијатора.По препоруци произвођача котла 

није неопходна хемиска припрема воде. У просторији котларнице постоји прикључак за воду 

(за допуљавање система) и постоји сливник за одвођење воде. На основу предвиђене санације 

зграде у погледу термичке изолације не постоји могућност смрзавања воде у објекту па није 

потребно пуњење инсталације гликолом. 

За сву инсталацију развода која се ради у подруму објекта предвиђена је изолација цеви 

минералном вуном и алуминијумским лимом. 

Након монтаже извршити подешавање и проверу рада система, подесити регулационе вентиле 

и извршити обуку запослених радника. Извршити мерење подешености вентила и направити 

записник. Мерење урадити са акредитованом фирмом за ту врсту мерења. 

Просторија за смештај пелета се налази у подруму пре уласка у котларницу. 

Површина просторије је 45 м2 што задовољава потребу за смештајем пелета (27 м2) и поседује 

природну вентилацију ( дато у графичкој документацији). 

Предвиђена је вентилација сале за физичко примерена условима коришћења. 

Максимални број ученика који се истовремено ( по распореду часова) могу наћи у сали је 20, 

па сам се са аспекта рационалности одлучио да се вентилација врши са два аксијана 

вентилатора ( један за убацивање, а један за избацивање ваздуха) са реостатом за ручно 

укључивање и подешавањем брзине вентилатора. На местима уградње вентилатора предвиђена 

је противкишна решетка. 

 

Стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара 
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Пројектован је савремени Адресибилни систем дојаве пожара. 

Централни микропроцесорски уређај за дојаву пожара (централа), лоциран је у приземљу 

објекта у техничкој просторији телекомуникационог и алармног центра. Овим пројектом се 

предвиђа Адресибилни систем за дојаву пожара са 2 дојавне петље. 

Овим системом за дојаву пожара у потпуности се покрива објекат, осим мокрих чворова. 

Инсталација за сигнализацију пожара у овом објекту се састоји од: 

- централе за дојаву пожара, 

- адресибилних аутоматских детектора пожара, 

- адресибилних ручних јављача пожара, 

- елемената за сигнализацију (сирене и паралелни индикатори), 

- потребне ел. инсталације. 

У оквиру организације аларма система, треба разликовати два режима рада: Режим “ДАН” - 

Организација аларма је двостепена. То значи да, након активирања неког од аутоматских 

детектора пожара, централа неће одмах активирати сирене и извршне функције, већ ће, 

визуелно извучно, сигнализирати предалармно стање (првостепени аларм). 

То је најпре време потврде аларма, које евентуалном потврдом аларма од стране оператера 

прелази увреме провере аларма.  

 

Тиме се практично продужава време затезања, односно временски интервал који стоји на 

располагању оператеру да провери да ли се ради остварном или лажном аларму. По истеку 

времена затезања, или одмах по активирању ручног јављача пожара, централа активира сирене 

и извршне функције (напр. искључење мрежног напајања одређених потрошача, даљинска 

сигнализација итд.).Режим “НОЋ” - Нема временског кашњења (затезања) аларма. Одмах по 

активирању аутоматског детектора или ручног јављача пожара, централа активира сирене и 

извршне функције. 

Систем за дојаву пожара биће тако пројектован да обезбеди аутономију у односу на 

електричну мрежу у трајању од 72 сата и пола сата у аларму. 

 

ПП ЦЕНТРАЛА 

Локација постављања централне јединице дојаве пожара је у приземљу објекта. 

Дојавна централа прихвата податке о пожару од прикључених јављача и укључује звучну и 

светлосну сигнализацију одређујући место опасности. Дојавна централа преноси информацију 

о пожару преко предајног уређаја даљинске сигнализације противпожарној служби. Дојавна 

централа непрекидно контролише правилан рад стабилне инсталације за дојаву пожара и даје 

звучне исветлосне сигнале упозорења при било којој неисправности. Звучни сигнал узбуне 

(аларма) мора се разликовати од звучног сигнала квара. 

У близини дојавне централе мора бити: 

1) план узбуњивања, 

2) контролна књига, 

3) упутство за руковање и одржавање дојавне централе. 

 

Пројектом је предвиђена адресибилна централа са 2 дојавне петље. 

За аутоматску и ручну детекцију пожара у објекту, предвиђена је комплетно опремљена 

интерактивна адресабилна централа сличне типу ИФС 7002 "униПОС" Бугарска, капацитета 2 

петље са максимално 125 детектора по петљи, аутоматско или ручно прогамирање детектора, 

ЛЦД дисплеј са »тоуцх сцреен« као и команде на централи, 250 противпожарних зона (60 

детектора у зони), 10 000 архивираних догађаја, контрола излазно/улазних модула са централе, 

3 релејних излаза, 2 контролисана излаза, повезивање централе у ЦАН мреши са још 125 

централа или рипитер панела, могућност менија по избору основна (енглески, српски, 

италијански, шпански и бугарски), могућност тестирања и управљања преко ПЦ тастатуре. 

Централа има СГС атест по ЕН-54. Централа се испоручује са резервним напајањем 2џ12В, 

18Ах. 

Централа има СГС атест поЕН-54. 
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Слика број 1. Дојавна централа 

 
Извршне функције централе: 

- звучно алармирање, 

- светлосно алармирање, 

- искључење главне склопке са даљинским исклопом у ГРО орману, искључење се врши у 

следећим случајевима: 

- активирањем јављача (детектора) пожара, 

- активирањем ручних јављача пожара. 

 

Уз централу се испоручује и УИ модул централе као посебан елемент. 

 

ДЕТЕКТОРИ И РУЧНИ ЈАВЉАЧИ ПОЖАРА 

 

До пожара на објекту може доћи услед: 

- употребе отвореног пламена (пушење и сл) 

- неисправности, преоптерећења и неадекватног одржавања електричних уређаја и 

инсталација, 

- употребе решоа, грејалица и других грејних тела са ужареним или прекомерно загрејаним 

површинама, 

- употреба уређаја за заваривање, лемљење и летовање у току изградње, реконструкције 

објекта и у току радног процеса, 

- држања и смештај материјала који је склон самозапаљењу, 

- подметања пожара. 

 

Из листе могућих пожара, као и садржаја у самом објекту, гориви материјали су углавном: 

папир, дрво, текстили делови електроинсталација. 

Тип детектора у појединим просторима одређен је на основу горе наведних типова пожара, као 

и материјала који могу да сагоревају. При избијању пожара долази до појаве углавном 

видљивог дима, повишења температуре, а у каснијој фази појаве карактеристичних 

инфрацрвених и ултраљубичастих зрачења узрокованих пламеном. У зависности који је од 

свих ових пропратних ефеката највише изражен, а у овом случају дим и температура, одабрани 

су типови детектора. 

Аутоматски јављачи се уграђују у одговарајућа подножја. Број и распоред јављача у 

просторијама је дефинисан сходно величини и намене, а на основу важећих правилника и 

упутстава произвођача као и стандарда на основу којих су атестирани. 

Са централног уређаја се може додатно дефинисати осетљивост детектора у складу са 

захтевима услова рада. Сваки детектор аутоматски коригује своју осетљивост тако да у случају 

запрљаности, праг побуде се помера у циљу очувања програмираних карактеристика 

реаговања. Сви детектори, као уосталом и сви елементи система, су непрекидно наџирани и 
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било какво погоршање карактеристика се преноси дежурном лицу путем звучног упозорења и 

потребног текстуалног исписа. 

Детектори ће бити програмирани са фабрички постављеном стандардном остељивошћу од 

3.3%/ задимљености по дужном метру, а у случају појаве учесталих лажних аларма, 

осетљивост се може смањити или детектор заменити са термичким коме је температурни 

алармни праг увећан за 5-10 степени у односу на максималну температуру амбијента. 

Ручни јављачи пожара предвиђени су на уочљивим и приступачним местима, у 

комуникацијама и у близини свих излаза из објекта. Такође, да не би долазило до нехотичног 

активирања ручних јављача, сви јављачи биће са заштитним поклопцем. 

 

 

Ручни интерактивни адресибилни детектор пожара сличан типу ФД 7150 "униПОС" Бугарска, 

са црвеном ЛЕД диодом и кутијом за унутрашњу употребу, радни опсег 9 до 30 ВДЦ, са 

уграђеним изолатором. 

Детектор има сертификат СГС Швајцарска ЕН54-11. 

  

Слика број 2. Ручни јављача пожара 

 
Термодиференцијални интерактивни адресибилни детектор пожара сличан типу ФД 7120 

"униПОС" Бугарска, са базом, радни опсег 9 до 30 ВДЦ, са уграђеним изолатором, 3 ниво 

осетљивости на концентрацију дима као и могућност диференцијације температуре, 

аутоматско програмирање преко централне јединице, са базом 7100.Детектор има сертификат 

СГС Швајцерска ЕН54-5/7. 

  

Слика број 3. Термодиференцијални детектор пожара 
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Термодиференцијабилни детектор пожара пожара омогућује поуздано откривање пожара у 

раној фази са или без емисије дима са минималним ризиком од лажног аларма. Детектор 

реагује у случају прекорачења дозвољене брзине пораста температуре или максималног 

температурног прага. температурна класа је програмабилна и поставља се према стандарду 

ЕН54/5. 

Оптички интерактивни адресибилни јављач дима сличног типу ФД 7130 "униПОС" Бугарска, 

са базом 7100 (са прикључком за паралелни индикаор), радни опсег 9 до 30 ВДЦ, са уграђеним 

изолатором, 3 ниво осетљивости на концентрацију дима, аутоматско програмирање преко 

централне јединице.  

Детектор има сертификат СГС Швајцарска ЕН54-7. 

 

Слика број 4. Оптички детектор пожара 

 
Оптички димни јављач омогућује рано откривање почетка пожара – тињајуће пожаре, много 

пре него што дође до пламена или високих температура. Рано јављање нам омогућава борбу 

против пожара у његовом почетном стадијуму. 

 

Према Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара чл. 39 

одређује се површина штићења по јављачу у зависности од висине просторије и нагиба крова. 

  
 
ИНСТАЛАЦИЈА 

Напајање сирена предвиђено је кабловима НХXХX ФЕ180/Е90 2џ1,5 мм2. Овај кабл може да 

издржи ватрену стихију у трајању од 90мин, што се сматра довољним за обављање свих 
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функција које треба да има пожарни систем. Ожичење детектора и јављача пожара предвиђено 

је са “Халоген Фрее” кабловима Ј-Х (Ст)Х 2џ2џ0,8 мм2. 

Напајање ПП централе предвиђено је каблом Н2XХ 3џ1,5 мм2 са мерно-разводног ормара. 

Инсталацију извести у ХФФР цревима испод малтера и/или у ХФФР каналицама на зиду 

објекта. 

 

АЛАРМНИ ПЛАН 

Прорадом аутоматског јављача јавља се интерни аларм на централи (звучни и светлосни). 

Дежурно лице искључује звучни аларм притиском "ЗУЈАЛИЦА ИСКЉУЧЕНА" у времену 

подешеном на 15 секунди од почетка аларма (време присутности). 

Притиском на тастер "ПРОВЕРА" почиње да тече време извиђања које ће се у овом случају 

подесити на 5 минута. 

За то време, дежурно лице одлази на место настанка пожара, гаси га уколико је мањих 

размера, враћа се на централу и ресетује је тако да не долази до општег аларма. 

Уколико је пожар већих размера, дежурно лице притиска први ручни јављач пожара чиме се 

прекида време извиђања и укључује се општи аларм (укључују се сирене). Ако по истеку 

времена извиђања централа није ресетована, укључиће се погонски аларм. 

Активирањем сигнала "АЛАРМ" са ручног алармног тастера, одмах ће се активирати погонски 

аларм. 

У централи је предвиђена и уградња модула за повезивање на ТТ линију и позивање 

овлашћених лица и ватрогасне јединице. 

Паралелно са активностима централног уређаја дежурни оператер издаје налог дежурној екипи 

обезбеђења на објекту да почне са гашењем пожара расположивим средствима и по потреби 

позива најближу. 

  

Слика бр.5. Алармни план 
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Мере заштите од пожара  

 

Реконструкција у делу заштите од пожара обухвата постојећу хидранску мрежу, стабилну 

инсталацију за аутоматску дојаву пожара . 

Из листе могућих пожара, као и садржаја у самом објекту, гориви материјали су углавном: 

папир, дрво, текстили делови електроинсталација. 

 

Све инсталације се воде у оквиру кат. парцеле бр. 2412/3 К.О. Плоча. 
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План управљања отпадом – ОСНОВНА ШКОЛА ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТИНА 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

1) Увод 

Под отпадом се, према одредбама Закона о управљању отпадом (Сл. Гласник РС, бр. 36/2009), 

подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производне, услужне 

или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које настају у 

потрошњи и које са аспекта произвођача, односно потрошача нису за даље коришћење и 

морају се одбацити. Одговорности и обавезе везане за управљање отпадом су дате у Закону о 

управљању отпадом у поглављу 5. и дате су за произвођача производа, произвођача отпада, 

власника отпада, превозника отпада, оператера постројења за третман отпада, оператера на 

депонији, као и за квалификовано лице одговорно за стручни рад Неадекватно управљање 

отпадом, а посебно његово неадекватно одлагање може имати значајан негативан утицај на 

здравље становника и животну средину. Непосредно се јавља утицај на ваздух, подземне и 

површинске воде, земљиште и угрожавање буком. У материје које у највећој мери загађују 

ваздух, а емитују се са депонија су азотни и сумпорни оксиди, полиароматични угљоводоници, 

диоксини, фурани, прашина и тешки метали. Са комуналних депонија се емитује и депонијски 

гас, као производ процеса разградње одложеног отпада, који садржи око 50% метана, као 

једног од најзначајнијих гасова са ефектом стаклене баште. Поред тога, емитују се и 

непријатни мириси, који имају значајан утицај на квалитет живота у околини депонија. 

Неадекватно одлагање отпада на нехигијенским депонијама доводи до загађивања земљишта 

и подземних вода. Падавине које се филтрирају кроз масу отпада растварају штетне материје, 

чиме се загађују и земљиште и подземне воде. Додатни проблем је да загађивање тла нема 

искључиво локални карактер, него долази до загађивања тла и подземних и површинских 

вода на ширем простору, а посредно и до угрожавања флоре и фауне у и на тлу. Као додатни 

проблем јавља се загађивање земљишта у околини, отпадом ношеним ветром. Угрожавање 

буком се јавља током извођења операција на депонији радом грађевинских машина за 

разношење, равнање и збијање отпада. Не треба заборавити да отпад, сам по себи, 

представља губитак материје и енергије, али и да је за његово прикупљање, обраду и 

одлагање потребна велика количина додатне енергије и радне снаге.  

Управљање отпадом представља једно од кључних питања у области управљања заштитом 

животне средине. Редослед приоритета у пракси управљања отпадом је следећи:  

 превенција стварања отпада и смањење коришћења ресурса (замена инпута, повећање 

ефикасности искоришћења сировина и ресурса, унапређење процеса, усаглашавање 
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производа, унапређено одржавање опреме или процеса, затварање животног циклуса 

производа); 

 поновна употреба, односно коришћење производа за исту или другу намену; 

 рециклажа односно третман ради добијања сировине за производњу истог или другог 

производа (третирање отпада који није могуће више користити у постојећем облику и 

његово коришћење у производњи новог производа); 

 искоришћење односно коришћење вредности отпада (спаљивање уз коришћење 

енергије); 

 одлагање отпада депоновањем или спаљивањем на начин којим се најмање штети 

животној средини (само одлагање подразумева одлагање на депонију или 

инсинерацију без искоришћења створене енергије); 

2) Пројектни задатак 

2.1. Опис пројекта 

Предмет Пројекта за извођење је Адаптација зграде основне школе “Аца Алексић“ 

Александровац, село Плоча, општина Александровац, која се налази на катастарској парцели 

2412/3 КО Плоча. Објекат категорије В, класификациони број 126321.  

Спратност објекта је По+П+1 (подрум +приземље + спрат). 

Изграђена површина је 2003,98, м2 

Планиране активности на адаптацији обухватају : 

- замена постојеће подне облоге приземља и спрата и фискултурне сале 

-замена спољашње и дела унутрашње грађевинске столарије 

- инсталирање система за аутоматско откривање и дојаву пожара и сигналног 

осветљења. 

- замена санитарних елемената у мокрим чворовима подрума,приземља и спрата. 

-инвестиционо оржавање објекта – кречење просторија  

- фасадерски радови на делу фискултурне сале и делу приземља 

- санација испуцалих тротоара, и израда приступних рампи за особе са 

инвалидитетом 

- бетонирање и крпљење оквирних отпалих делова баџа око прозора на фасади 

- затварање унутрашњих плафонских баџа гиспом са подконструкцијом и 

термоизолацијом. 

- израда фасадне и таванске термоизолације од камене вуне 

- скидање фасадне профилисане опеке и набавка и постављање нових на слоју 

цементног малтера  

- скидање трулог малтера са малтерисаних фасадних делова и поновно 

малтерисање продужним малтером 

- демонтажа трулих делова дрвене подконстуркције за ношење кровног покривача и фасадне 

облоге на баџама, поновно малтерисање продужним малтером 
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- израда нове подконструкције за ношење кровног покривача 

- израда нове облоге од лима преко подконструкције 

- облагање започетог дела фасаде ТР лимом на северној страни у боји постојећег и са 

одговарајућом подконструкцијом 

- уградња лед рефлекотора у фискултурној сали  

 

- Напомена: у склопу енергетске санације зграде извршиће се и постављање 

инсталација за противпожарну заштиту објекта. 

 

Елаборат енергетске ефикасности -у склопу елабората Енергетске ефикасности потребно је :  

-Урадити детаљан енергетски преглед зграде у циљу утврђивања енергетских 

карактеристика зграде .Дати детаљан опис карактеристика и стања свих елемената термичког 

омотача зграде као и детаљан опис карактеристика и стања свих уграђених система.  

Напомена : Поред методе прорачуна могуће је установити и термичке карактеристике 

мерењима сертификованим инструментима и на закон прописан начин. 

-Урадити процену квалитета постојеће спољашње и унутрашње грађевинске столарије и на 

основу извршене процене дати процену обима столарије коју треба заменити новом 

столаријом чије карактеристике задовољавају прописане условеиз Правилника о енергетској 

ефикасности зграда , као и предлоге о могућем отклањању евентуално уочених недостатака на 

уграђеној столарији.  

-Утврдити енергетски разред зграде за постојеће стање зграде 

-Извршити анализу могућности побољшања енергетске ефикасности зграде 

Напомена : анализу спровести варирањем података , коришћењем расположивих софтвера у 

елаборату енергетске ефикасности .Потребно је проверити независно и у разним 

комбинацијама учинак побољшања термичких карактеристика свих елемената термичког 

омотача.  

Замена фасадне и унутрашњих врата и прозора 

Конструкција прозора је од шестокоморних квалитетних ПВЦ профила отпорних на УВ 

зрачење, прскање, увијање и друге деформације, браон боје у декору дрвета или у 

договору са Инвеститором са уметнутим поцинкованим профилима и најмање три 

заптивне ЕПДМ гуме траке по обиму рамова и крила. Обезбедити природно струјање 

ваздуха при потпуно затвореним крилима преко два ваздушна канала (прозору типа 

“Regel Air”) регулишући механизам омогућава минималну вентилацију просторије и 

спречава кондензацију и појаву влаге у просторији). Прозори су снабдевени квалитетним 

оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дуготрајно коришћење 

(најмање 15000 узастопних отварања и затварања.). 

Основни оков је за класично отварање, преко стандардног окова.Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним агроном у међупростору 

д=4+8+4+8+4мм (унутрашње стакло обавезно – нискоемисионо). Укупни коефицијент 

пролаза топлоте “к” за целу конструкцију мора бити максимална 1,2w K/m2 (сходно 

правилнику ЕЕ ) .Уградњу прозора вршити анкеровањем у слепи челични шток (20/30мм) 

или “Z”челичне спојнице на максималном растојању 70 цм. Након уградње завршити 
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заптивање протора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и 

поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу 

(висина клупе 3 цм укупна ширина 20 цм , препуст унутра минимум 10 цм од зида , бочне 

стане затворити покривном лајсном .Спољну окапницу-солбанк (урачунати у цену 

позиције) израдити од челичног пластифицираног лима дебљ, ширине до 25 цм , 

причврстити је котвама и херметизацијом онемогућити продор воде између дна прозора 

и зида. Прозор је снабдевен и окапницом доњег крила рама прозора. 

Израда и постављање прозорске даске од медијапана дебљине 18мм и просечне ширине 

17 цм у боји прозора, фарбано полиуретаном. 

Конструкција спољашњих и унутрашњих врата 

Спољна врата и портали су изграђени од алуминијумске конструкције за улазна врата (са 

термичким прекидом) браон боје. Монтажа је сувим поступком, шрафљењем кроз 

позицију на претходно уграђене “слепе штокове” (чел.кутија 20/30мм анкерисана у 

обимну констуркцију). Коефицијент пролаза топлоте целе констуркције (сходно ЕЕ) 

макм 1,2 wK/m2. Стаклена испуна врата термопан пакет од стакла 4+10+6 врата 

снабдевена алуминијумским прагом –профилом за под , антипаник бравом са 

(хоризонталном полугом) , стандардним оковом , шаркама, гуменим граничником поља 

отварања, уређајем за аутоматско затварање и цевастим савијеним рукохватом (са спољне 

стране)По обиму са унутрашње и спољне стране предвидети алуминијумску лајсну за везу 

са обимном конструкцијом и структурални кит за херметизацију са спољне стране. 

Предвиђена су и унутрашња алуминијумска врата и портали од алуминијумске 

конструкције без термичког прекида у свему према описима из шеме столарије и предмера 

и предрачуна. Пуне испуне плотови врата су од ПВЦ панела ( 2 x пвц обострано + 

стиродур 3 цм). 

На сличан начин су предвиђене и лаке пвц преграде у санитарним чворовима постојећи 

рам, кроз довратник позиције . Шток самоштелујући са истом обрадом као плот врата . 

Отварање према скици.Обрада преостале шпалетне врата као и постојећи зидови.Патент 

брава за закључавање споља ( 5кључа) , унутра фиксирани точкић. Квака од полираног 

метала. Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља отварања као и металну 

плочицу са назнаком намене. 

Врата учионица имају двојни панел (ламилирано дрво) са “саћастом звукоизолацијом 

испуном”брушена, лакирана безбојним лаком.Захтев за атестирано звукопригушење 30- 

35 db.(класа I). Оков и шарке стандардни. Монтажа сувим поступком, челичним 

анкерима, убушеним у постојећи рам, кроз довратник позиције. Шток самоштелујући са 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 30 од 155 

истом обрадом као плот врата. Отварање према скици. Обрада преостале шпалетне врата 

као и за припадајуће зидове.Споља патент брава за закључавање споља са унутрашње 

стране анти паник брава са хоризонталном полугом за отварање. Предвидети гумене 

одбојнике за ограничавање поља отварања као и металну плочицу са назнаком намене. 

Сва застакљења у зони комуникација морају бити од конструктивног (панплекс) стакла – 

због безбедности (за спољња застакљења нискоемисиони панплекс)  

Подови 

Постојећи подови учионица и ходника су од винфлекса који је делимично оштећен и то 

комплет са подлогом па их треба заменити. 

У учионицама се денивелација настала уклапањем постојећих подова испуњава 

лакоармираним цементним етрихом , затим се фино изварвана олма масом (thomsit DA ili 

sl) и финално обрађује ПВЦ винил подом са одимном лајсном за винил и Т прелазном 

лајсном. 

Санација армирано бетонских тротоара који су испуцали испред улаза у школу, планира 

се на тај начин што би се комплетно разбио оштећен бетон, збила подлога до потребне 

збијености и након тога избетонирао нов слој армираног бетона дебљине 12-15 цм 

бетоном МБ25. 

Реконструкција постојећих санитарних чворова 

Постојећи санитарни чворови се мењају у смислу замене делова подних и зидних облога, 

које су оштећене, тако што се разбијају постојеће плочице , комплет са подлогом од 

цем.естриха , хоризонтални и вертикални транспорт шута , утовар у транспортно возило и 

одвоз на депонију до 3 км. Израда новог цем.естриха и уградња подних и зидних плочица 

/на поду се ради цем.естрих а зидови после рушења се малтеришу цементним малтером / 

затим уграђују подне и зидне облоге у тону по избору инвеститора. 

Замена дела санитарија које су оштећене, а остале испитати и репарирати са довођењем 

у функцију.  

Кров 

Конструкција кровна се не мења осим делимичне замене дотрајале грађе изнад 

прозорских баџа на северном, источном и делу јужне фасаде. 
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Фасада 

- Скидање фасадне профилисане опеке и набавка и постављање нових на слоју 
цементног малтера 

- скидање трулог малтера са малтерисаних фасадних делова и поновно 
малтерисање продужним малтером  
- фасадерски радови на делу фискултурне сале 

Систем за дојаву пожара 

Намена система је: 

алармирање дежурног лица које је стално присутно на месту где је лоциран централни 

уређај 

алармирање особља које се налази у објекту 

алармирање ватрогасне јединице телефоном 

Инсталација за аутоматску дојаву пожара надзире целокупан објекат. Потпуни надзор је 
остварен у свим просторијама изузев санитарних чворова и просторија без посебне намене. 

Предвидети Адресибилни систем са Адресибилном централом.. 

Ручне јављаче предвидети на свим комуникацијама.  

Аутоматске јављаче (оптичке и термичке) предвидети у свим угроженим просторијама зависно 
од сагорљвих материја у њима и типу развоја пожара.  

Инсталацију предвидети проводницима типа J-H(St)H 2x2x0.8 mm2, а инсталацију напајања 
алармних сирена предвидети кабловима NHXHX FE180/E30 2x1.5mm2. Каблове постављати у 
HFFR гибљивим цревима у зиду испод малтера или у HFFR каналицама на зиду према потреби. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Због дотрајалости опреме у разводним орманима (топљиви осигурачи у којима су 

мењане лицне) и промене захтева у прописима и стандардима, потребно је урадити идејни 

пројекат који ће обухватати материал и радове за замену постојеће опреме у 

разводним орманима и ускладити их са важећим стандардима и прописима. 

На првом спрату, потребно је цео разводни орман РО-6, заменити због утицаја 

воде и влаге услед чега је постојећи разводни орман оксидирао-зарђао. 

ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА 

Предвидети замену постојећих утичница које су изломљене и оштећене. 

Инсталација утичница се задржава постојећа. 
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ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА  

Пројектом предвидети замену постојеће расвете. Инсталација расвете остаје 

постојећа. Предвидети расвету са модерним светиљкама са ЛЕД изворима светлости. 

У фискултурној сали предвидети замену постојеће расвете са ЛЕД рефлекторима, 

одговарајуће снаге. Предвидети замену постојећих прекидача који су оштећени. 

ИНСТАЛАЦИЈА ПАНИЧНОГ (НУЖНОГ) СВЕТЛА  

Предвидети инсталације паничног (нужног) светла, која у објекту није изведена. 

ЗАШТИТА ОД УДАРА ГРОМА  

Услед реконструкције кровног покривача, предведети громобранску инсталацију 

према важећим прописима. 

МАШИНСКЕ ИНТАЛАЦИЈЕ 

У оквиру адаптације школе у смислу повећања енергетске ефикасности потребно је урадити 

идејни пројекат машинских инсталација система за централно грејање на основ извршене 

уградње спољне изолације зграде и замењених прозора и врата.  

У оквиру пројекта предвидети замену радијатора и инсталације . На новим радијаторима 

предвидети термостатске вентиле са могућношћу фиксне регулације температуре и функцијом 

„антивандал“. Инсталацију предвидети од челичних бешавних цеви. 

У постојећој котларници предвидети замену два постојећа дотрајала котла на чврсто гориво 

капацитета од по 200 KW котловима на пелет одговарајућег капацитета.  

Предвидети израду новог разделника и сабирника са комплетном арматуром и пумпама 

(главна и резервна) за сваку грану развода. За смештај пелета искористити просторију у 

подруму у којој се складиштио угаљ. Уколико је могуће искористити постојећи димњак. 

Предвидети и регулационе вентиле за подешавање рада сваке гране посебно. 

У санитарним чворовима предвидети грејна тела уместо постојећих дотрајалих регистратора 

топлоте. 

2.2. Циљ плана  
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Циљ ово плана јесте да се током извођења радова на адаптацији предметног објекта, отпад 

настао приликом извођења радова збрине на легалан начин уз што мањи утицај на животну 

средину: 

- Успостављање ефикасности система за управљање отпадом; 

- Утврђивање података о врстама, количинама и токовима отпада; 

- Усаглашавање пословања са националним законодавством; 

- Смањење количине генерисаног отпада и његових опасних карактеристика; 

- Максимално коришћење отпада чији настанак не може да се спречи; 

- У складу са националним законодавством и на економски исплатив начин 

одложитиотпад који неможе поново да се користи; 

- Остваривање сарадње са представницима надлежних органа; 

2.3. Законска регулатива 

У Републици Србији неколико десетина нормативних аката уређују питања заштите животне 

средине. Важећим прописима парцијално је уређена област управљања отпадом (зависно од 

врсте и својства отпада), прописане су мере заштите животне средине од штетног дејства 

отпада, а надлежност подељена између републичких и покрајинских органа, као и органа 

локалне самоуправе. Национална стратегија управљања отпадом са програмом приближавања 

ЕУ, представља базни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање 

отпадом на нивоу Републике Србије. Такође, имплементацијом планова за сакупљање, 

транспорт, третман и одлагање, контролише се отпад у стратешком оквиру уз утврђивање 

економских механизама за одржање и побољшање његовим управљањем. Најзначајнији 

закони: 

- Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године   (“Сл.гласник РС” бр. 

29/10) 

- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС” бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. 

закон, 72/09 -др. закон, 43/11 -одлука УС, 14/16 и 76/18) 

- Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС” бр. 135/04, 36/2009) 

- Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

-  Закон о водама (“Сл.гласник РС” бр. 30/10,  93/12 и 101/16) 

- Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл.гласник РС” бр. 101/05, 91/15 и 113/17 –

др.закон) 

- Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014 и 83/2018) 
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- Закон о заштити природе (“Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/2010, 91/2010 - испр. и 

14/2016) 

- Закон о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС” бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 

41/2009, 112/2015 и 80/2017) 

Остали релавантни прописи из области управљања отпадом су наведени у наставку:  

- Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за 

увоз, извоз и транзит отпада (“Службени гласник РС“ број 60/2009)  

- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (“Службени 

гласник РС“ број 92/2010)  

- Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима 

(“Службени гласник РС“број 86/2010)  

- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (“Службени гласник РС“ број 

81/2010)  

- Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом 

(“Службени гласник РС“ број 21/2010)  

- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за 

његово попуњавање (“Службени гласник РС“ број 95/2010) 

 - Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за 

одређивање локације, техничким и технолошким условима  

- Уредба о одлагању отпада на депоније (“Службени гласник РС“ број 92/2010) 

- Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест (“Службени гласник 

РС“ број 60/2008)  

–Закон о превозу опасних материја (“Службени лист СФРЈ“ број 27/90, 45/90 и “Службени лист 

СРЈ“ број 24/94, 28/96, 21/99, 44/99) 

 - Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (“Службени 

гласник РС“ број 53/02) 

Кључни подзаконски акт у области управљања отпадом је Правилник о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада, Службени гласник РС, бр. 56/10. У складу са члановима 

7 и 8 Закона о управљању отпадом, правилник представља основу за класификацију отпада 

према Каталогу отпада ЕУ који је приложен правилнику у Анексу 1. Чланом 4 правилника 

дефинисане су граничне вредности опасних материја и физичке особине (тачка паљења) које 

отпад чине опасним. Листа опасних особина (Х листа), као и листа процедура и начина 

одлагања и поновне употребе отпада (Д и Р листе) и врсте параметара за одређивање 

физичких и хемијских особина опасног отпада за који је предвиђен физичко-хемијски третман, 

врсте параметара за испитивање отпада који иде на инсинерацију или спаљивање, као и врсте 

параметара за испитивање отпада који се одлаже на депоније за инертни, неопасни и опасни 
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отпад, дефинисане су у наредним анексима. Процедура за идентификацију одговарајуће 

шифре такође је описана у анексима правилника. Одлагање отпада на депоније дефинисано 

је Уредбом о одлагању отпада на депоније, Службени гласник РС, бр. 92/10. Уредбом су 

између осталог описане процедуре за прихват отпада на депонији и испитивање ради 

утврђивања усаглашености са граничним вредностима. У складу са Анексом 4 уредбе, посебни 

токови инертног отпада, као што су нпр. бетон, цигле, керамика, стакло, земља и камен из 

грађевинских радова и операција рушења, могу се одлагати на депонију у посебним 

околностима без претходног испитивања. У складу са чланом 13 уредбе, опасни отпад који 

садржи азбест може се уз дозволу одлагати у специјалне касете за азбест, које су прекривене 

земљом, и које се налазе на депонијама за неопасни отпад, под условом да такав отпад не 

садржи никакве друге опасне супстанце осим азбестних влакана. Уколико се ради о таквом 

отпаду, морају се строго поштовати специфичне процедуре у складу са прописима о одлагању 

отпада на депоније, односно потребно је испланирати одржавање и покривање локација на 

којима се одлаже отпад који садржи азбест. Најчешћа опасна компонента у отпадом од 

грађења и рушења је изолационим материјалом који садржи азбест (шифра отпада 17 06 01*) 

и грађевинским материјалом који садржи азбест, углавном азбестним цементом (шифра 

отпада 17 06 05*). Члан 6 уредбе дефинише питања безбедног руковања производима који 

садрже азбест и отпадом који садржи азбест. Уклањање азбеста из зграда врши се у складу са 

планом уклањања који је усвојен за азбест и производе који садрже азбест. Радници морају да 

буду заштићени од излагања влакнима у складу са релевантним прописима који се односе на 

заштиту на раду. Чланови 7 до 10 дају оквир за уклањање, паковање, транспорт и коначно 

одлагање отпада који садржи азбест. Када се азбест упакује у за то одговарајући контејнер, 

тај контејнер се више не отвара. Чврсто везани азбест (азбестни цеемнт) одлаже се на 

депоније без претходног испитивања под условом да није контаминиран другим опасним 

супстанцама. Како је Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест, Службени 

гласник РС, бр. 75/10, углавном усредсређен на производе који садрже азбест, потребно је 

извршити ажурирање овог прописа. Безбедност на радном месту у поступку уклањања азбеста 

из зграда и објеката (из члана 6) уређена је Законом о безбедности на раду, Службени 

гласник РС, бр. 101/05. Мада овај закон није подзаконски акт Закона о управљању отпадом, 

његове одредбе су релевантне за деконтаминацију и уклањање опасних супстанци (које 

постају опасни отпад) из зграда и објеката. Специфичне мере које се морају поштовати 

приликом уклањања азбеста дефинисане су специфичном правилником из области 

безбедности и заштите на раду, односно Правилником о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при излагању азбесту (Службени гласник РС, бр. 108/15 који је заменио бр. 106/09). 

У складу са овим новим правилником, радни план за уклањање азбеста мора се припремити 

унапред и доставити надлежној инспекцији рада најмање 8 дана пре почетка радова. 

Уклањање азбеста и производа који садрже азбест врши се пре почетка рушења. Прописано је 
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да након уклањања азбеста и производа који садрже азбест лиценцирани експерт врши 

превентивно испитивање радног окружења ради отклањања сумње у ризик од излагања 

азбесту. Поред азбеста, релевантне контаминирајуће материје су ПЦБ и жива, које отпад могу 

да учине опасним (нпр. заптивке са ПЦБ, шифра отпада 17 09 02* и отпад који садржи живу, 

на пример канализационе цеви са живом, шифра отпада 17 09 01*). Импрегнирано дрво је још 

један од опасних токова отпада који се може наћи у отпаду од грађења и рушења (шифра 

отпада 17 02 04*). Ниједан од ових токова отпада нису специфично уређени подзаконским 

актом за отпадом од грађења и рушења иако постоји посебан подзаконски акт о отпаду који 

садржи живу, који је објављен у службеном гласнику Републике Србије број 97/10. Ова уредба 

специфично и искључиво се односи на флуоресцентне цеви са живом. Међутим, све 

флуоресцентне цеви (отпад који садржи живу – шифра из каталога је 20 10 21*) се морају 

уклонити пре демонтаже и рушења зграде или објекта. Опрема која садржи ПЦБ 

(кондензатори у расвети) мора се уклонити пре рушења или демонтаже зграде или објекта. 

Треба нагласити да се у отпад који садржи ПЦБ не убрајају само електрични уређаји (нпр. 

кондензатори или трансформатори) и радни флуиди са ПЦБ, већ и сви други отпади који 

садрже преко 50 ппм ПЦБ. ПЦБ су се користили до половине седамдесетих година прошлог 

века у тзв. „отвореној примени“, а највише у грађевинској индустрији као заптивке за 

прозоре, трајним испунама спојница и у бојама (као пластификатори). Присуство таквих 

материјала са ПЦБ може да доведе до загађења ваздуха унутар објеката, а приликом рушења 

зграде до загађења земљишта и шута ПЦБ-ом. Укалњање опасних материјала пре рушења 

неопходно је да би ток опасног отпада од грађења и рушења био што мањи како би се 

омогућила безбедна рециклажа или одлагање неопасног отпада од грађења и рушења. Стога 

први корак пре рушења зграде треба да буде истраживање опасних материја и једињења у 

материјалима. На основу тог истраживања, у оквиру плана рушења израђује План управљања 

отпадом од грађења и рушења Правни оквир 12 Унапређење система управљања опасним 

отпадом у Републици Србији се план деконтаминације који укључује информације о начину 

одлагања произведеног опасног отпада. Паковање и обележавање опасног отпада треба 

извршити већ на градилишту у складу са прописима о саобраћају (АДР) и условима који се 

односе на одлагање (нпр. у случају азбеста и отпада који садржи азбест у складу са уредбом о 

одлагању отпада на депоније) 
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3) Поступак управљања отпадом 

 
Табела 1 

Индекс 

бр. 

 

Јединица 

мере 
Количина Грађевински и отпад од рушења 

17 01    

17 01 01 m3     169,87 

 

бетон 

17 01 02 m³ 7,72 цигле 

17 01 03 m2 707,00 Керамичке плочице 

17 01 03 ком 109,00 санитарије 

17 02    

17 02 01 m3 51,48 дрво 

17 02 02 m2 255,00 стакло 

17 02 03 m2 910,00 пластика 

17 02 03 ком 313,00 Прекидачи, утичнице и поклопци од 
светиљки 

17 04    

17 04 01 kg 2450,00 Бакарни проводници 

17 04 05 kg 4.580,00 Гвожђе  

17 04 05 Ком. 105,00 Ливени челични адијатор 

17 04 07 kg 1.250,00 Поцинковани лим 

17 04 07 m1 350,00 Поцинковане цеви 

17 05    

17 05 04 m3 201,00 Земља 

 
 
За време грађевинских радова,обавезно је одвојено сакупљање и припрема следећих остатака 
за рециклажу/поновну употребу: 
 

 Минерално гграђевинског отпада,као што су цигле,цреп и бетон 

 Дрвниотпад 

 Стакло 

 Металниотпад 
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 Амбалажа(картон,пластика) 

 Ископаназемља 

 
Уколикоодвојеносакупљањенаместунастанканијеизводљиво,помешаниотпадодграђењаи 
рушењасешаљеурециклажницентаррадисортирањаиприпремезарециклажу. 
 
Након селектовања, отпад ће се чувати у врећама, како би се спречило расипање, или у 
контејнерима који су одређени строго за ту намену. Произвођач, односно власник отпада који 
се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, разврстава, класификује 
наведени отпад настао његовом делатношћу, на прописан начин и чува до предаје лицу које 
врши сакупљање и/или лицу које врши транспорт наведеног отпада, односно лицу које 
вршињегово складиштење и/или третман.Произвођач, односно власник отпада, предаје 
наведени отпад сакупљачу и/или лицу које врши транспорт, односно лицу које врши 
складиштење и/или третман наведеног отпада, са којим је претходно закључио уговор. 
Уколико се власник отпада одлучи да сам транспортује отпад до депоније, количина отпада не 
сме да прелази 1 т по тури. Ово ће морати да документује фотографијама и записницима са 
депоније о предатим количинама отпада. Уколико се одлучи да отпад предаје овлашћеном 
оператеру, транспорт отпада мораће да прати и Документ о кретању отпада, као и да закључи 
уговор са одабраним Оператером. 
 
 
Разврставање отпада је поступак одређивања врсте отпада према пореклу, карактеру и 
категорији отпада. Препорука је да се разврставање врши одмах на месту настајања отпада 
како се ова операција не би усложњавала на месту привременог складиштења. Одређивање 
карактера отпада(опасан/неопасан): постројење, односно одговорно лице за управљање 
отпадом мора на основу расположивих података (МСДС обрасци) и Hazardoys waste 
Classification Worksheet (HWCW)– 01.01.2002/ЕУ доделити претпостављени шестоцифрени број 
(код) отпада из Каталога отпада. Каталог отпада је саставни део Правилника о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада (“Службени гласник РС“ број 56/2010) који је усвојен 
2010. године. Оператер је дужан да изврши испитивање отпада који је опасан или према 
пореклу, саставу и сл. може бити опасан.  
 
Паковање отпада који се користи као секундарна сировина се мора извршити тако да 
запремина и тежина паковања буду ограничене до минималне адекватне количине, а да се 
истовремено обезбеди неопходан ниво сигурности за прихватање и транспорт упакованог 
отпада. Материјали који се користе за паковање морају бити произведени и дизајнирани на 
начин да се смањи утицај на животну средину приликом даљег руковања са истим. Паковање 
мора бити такво да садржај опасних материја у самом материјалу за паковање, буде сведен на 
минимум. Паковање опасног отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије врши се на начин прописан законом којим се уређује превоз опасних материја и 
ратификованим међународним уговорима у области превоза опасних материја у железничком, 
друмском, поморском, ваздушном саобраћају и унутрашњим пловним путевима. 
 
Обележавање упакованог отпада који се користи као секундарна сировина врши се 
стављањем натписа који садржи назив и седиште или регистровани знак генератора отпада, 
назив и индексни број отпада у складу са прописом којим се уређују категорије, 
класификација и испитивање отпада. Упакован опасни отпад треба да буде обележен 
видљиво и јасно. Поступак складиштења, паковања и обележавања опасног отпада врши се у 
складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
(“Службени гласник РС“ број 92/2010). 
 
Кретање отпада Упакован и обележен отпад - секундарну сировину прати Документ о кретању 
отпада, односно Документ о кретању опасног отпада. Образац Документа о кретању отпада 
састоји се од четири истоветна примерка од којих први примерак задржава власник отпада, 
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други примерак превозник отпада, трећи примерак прималац отпада, а четврти примерак 
прималац отпада враћа произвођачу/ власнику најкасније у року од 10 дана од дана пријема 
отпада. Образац Документа о кретању опасног отпада састоји се од шест истоветних 
примерака од којих први примерак представља претходно обавештење које попуњава 
произвођач/власник отпада и шаље надлежном Министарству животне средине и просторног 
планирања, три дана пре започињања кретања. Други примерак задржава власник отпада, 
трећи примерак задржава превозник отпада, четврти примерак задржава прималац 
отпада,пети примерак прималац опасног отпада шаље Министарству, као и надлежном органу 
Аутономне покрајине уколико се кретање отпада врши на њеној територији, док шести 
примераковог документа, прималац опасног отпада доставља првобитном произвођачу/ 
власнику најкасније у року од 10 дана од дана пријема отпада. Документ о кретању отпада 
садржи обавезне елементе који су познати оператерима. 
 
Складиштење отпада Отпад се складишти на местима која су технички опремљена за 
привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада. Складиштење 
отпада врши се на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину. 
Складиште отпада који се користи као секундарна сировина може бити отвореног или 
затвореног типа, ограђено и под сталним надзором. Простор на ком се врши складиштење 
отпада који се користи као секундарна сировина мора бити намењен за обављање активности 
складиштења. За привремено складиштење секундарних сировина, генератор отпада може 
користити простор који мора да поседује следеће:  
- стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја 
 - систем за спречавање настајања удеса  
–систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних 
површина  
- систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима Складиштење отпада у 
течном стању мора се вршити у посуди за складиштење са непропусном танкваном која може 
да прими целокупну количину отпада у случају удеса (процуривања), док се складиштење 
отпада у прашкастом стању врши на начин којим се обезбеђује заштита одзапрашивања 
околног простора. 
 

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 

14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о 

начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 

92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, 

складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за 

заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају 

да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим 

стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део 

радова за које је лиценца неопходна. 

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о 

управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт 

отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за 

управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине 

отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У 

супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне 

позиције радова. 

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у 

техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и 

међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на: 

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐ исправка, 

64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–

одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.); 
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- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 

36/09); 

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - 

др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15); 

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14); 

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

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

и 113/17). 

 

План управљања заштитом животне средине – ОСНОВНА ШКОЛА ''АЦА АЛЕКСИЋ'' 

У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“ број 

66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/95, 53/95.) уређује се систем заштите и 

унапређивањаживотне средине, одређују се мере заштите, поступци стављања под заштиту и 

управљањазаштићеним природним добрима, поступци заштите од штетних утицаја разних 

делатностина животну средину и организовање послова заштите и унапређења животне 

средине.Законом се обавезују предузећа да приликом обављања својих делатности 

рационалнокористе природна богатства, добра и енергију. Затим да евидентирају податке о 

врстама иколичинама опасних и штетних материја које користе у оквиру својих делатности и 

податкео врстама и количинама које испуштају, односно одлажу у воду, ваздух или земљиште 

надозвољен и прописан начин.  

Мора се имати у виду да животну средину чине природневредности, као и радом створене 

вредности, тако да их не треба оштећивати и уништавати.У првом реду на оштећење и 

уништавање животне средине утичу разне отпаднематерије које чине отпаци у чврстом, 

течном или гасовитом стању, а који се јављају 

приликом реализације човекових активности и то приликом производње, промета илиупотребе 

материјалних добара. 

Опасне и штетне материје су гасовите, течне или чврстен настале у процесу 

производње, употеребе или складиштења и чувања,а могу својим особинама или 

хемијскимреакцијама угрозити здравље и живот људи, животну средину, односно природно 

окружење. 
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То такође могу бити и сировине од којих се производе опасне материје, као и њиховиотпаци. 

Опасним и штетним материјама могу бити загађени земља, уколико се на њој одлажуили у њу 

полажу чврсти отпаци или проливају течни отпаци. Воде могу бити загађене ичврстим 

отпацима ик испуштањем течних штетних и опасних матертија у њих. Ваздух јенајвише 

изложен загађењу. Загађен ваздух је ваздух који садржи гасове, паре, аеросоле идруге 

загађујуће гасовите материје изнад прописаних дозвољених вредности. Дозвољене 

илиграничне вредности су максимално дозвољене количине штетних материја у ваздуху које 

суу количинама које јошувек не угрожавају здеравље људи, билног или животињског света. 

Извори загађења ваздуха су термоенергетска, индустријска, занатска, комунална 

постројења, депоније смећа и отпадака, превозна средства са моторима са 

унутрашњимсагоревањем, затим разне делатности при којима се стварају гасови и аеросоли, 

као што су:запрашивање, прскање, чипћење, димљење, односно задимљеност насељених 

места. Семовога, на човекву радну и животну средину има и других утицаја, а то су: бука, 

вибрације,прекомерна топлота, прекомерна хладноћа... Затим утицај елементарних и других 

непогода иопасности и страх од њихових изненадних појава, као што су: земљотреси, 

вулканскеерупције, бујице, поплаве, тајфуни, оркани, једном речју све оно што директно 

илииндиректно може утицати на човеково физичко и психичко здравље, као и на 

животникомфор. Због тога се и предузимају мере за заштиту човекове околине, односно 

његове раднеи животне средине. Те мере се прописују Законом о заштити животне средине. 

1.Очување природних богатстава са њиховим унапређењем и обнављањем, а ако 

сунеобновљива треба рационално да се користе. 

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

3.Обезбеђивање услова за одмор и рекреацију људи. 

4.Мере заштите од елементарних непогода. 

Посебна пажња посвећује се заштити ваздуха. 

За све ово доносе се, прописују и планирају мере заштите, а о њиховом спровођењу брине 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине. Инспекцијски надзор над 

применом мера заштите ваздуха од загађивања, заштите природних добара, заштите од 

буке,опасних материја, јонизујућих и осталих зрачења чији спектар неповољно утиче на 

животнусредину. 

И приликом пројектовања термотехничких, термоенергетских и процесних инсталација и 

постројења морају се узети у обзир могуће опасности и штетности и предвидети мере 

зазаштиту животне средине. 

Мере заштите животне средине  

Опште мере 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 42 од 155 

I. Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати и 

применити следеће мере заштите:  

1. Поштовати Закон о планирању и изградњи („Сл. гл. РС”, бр. 72/09), као и подзаконска акта 

донета на основу овог Закона  

2. Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 

материјала током транспорта  

3. Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације  

4. Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 

материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, разврстати и 

одложити на за то предвиђену и одобрену локацију  

5. Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 

сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују 

прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала 

 6. Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежну 

организацију за заштиту споменика културе 

 7. Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 

минеролошкопетрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног 

споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту 

природе.  

 

 

II. Управљање отпадом  

 1. Да се поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), Закон о амбалажи и 

амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и подзаконска акта донета на основу ових 

закона  

2. Обезбедити посебан простор 

3. Обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување 

различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, органски или процесни отпад, 

рециклабилни материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.)  

4. Да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје лицу са којим је закључен уговор, а 

које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање и сл). 

III. Заштита вода  
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1. Да се поштује Закон о водама („Сл. гл. РС”, бр. 33/10), као и подзаконска акта донета на 

основу овог Закона 

 2. Планира и изведе систем интерне сепаратне канализације (за атмосферске и фекалне 

отпадне воде) 

 3. Санитарно-фекалне отпадне воде одводи у градску канализациону мрежу а у случају 

непостојања градске канализације, потребно је фекалне отпадне воде упуштати у 

водонепропусну септичку јаму, до опремања локације канализационом инфраструктуром  

4. Обезбеди сагласност надлежног органа за послове водопривреде (мишљење, услови, 

дозвола…) 

 5. По потреби, предвиди одговарајући третман технолошких отпадних вода, којим се 

обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у јавну 

канализацију или одређени реципијент 

 6. Предвиди контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних 

саобраћајних, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман у 

таложнику/сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода 

задовољава критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или одређени 

реципијент; врши редовну контролу сепаратора и таложника и послове пражњења истих 

повери овлашћеној организацији; води уредну евиднецију о чишћењу наведене опреме и 

уређаја 

 7. Угради уређај за мерење количине испуштених отпадних вода-мерач протока и добијене 

резултате доставља надлежној инспекцији за заштиту животне средине (републичка, 

покрајинска, града Београда)  

8. Успостави мониторинг вода које се испуштају у реципијент у складу са Законом о водама 

9. Резултате мерења квалитета вода достави надлежној инспекцији и Агенцији за заштиту 

животне средине. 

IV. Заштита ваздуха  

1. Да се поштује Закон о заштити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и подзаконска акта 

донета на основу овог Закона 

 2. Предвиди одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да 

емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности  

3. Да постројење приликом пројектовања, градње и коришћења одржава тако да не испушта 

загађујуће материје у ваздух у количини већим од граничних вредности емисије 

 4. Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите 

или до поремећаја технолошког процеса због чега долази до прекорачења граничних 

вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди 
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рад новонасталој ситуацији или обустави технолошки процес како би се емисија свела у 

дозвољене границе у најкраћем року  

5. У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, да 

предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се 

концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности  

6. Носилац пројекта стационарног извора загађивања, код кога се у процесу обављања 

делатности могу емитовати гасови непријатних мириса, дужан је да примењује мере које ће 

довести до редукције мириса иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу 

испод граничне вредности емисије 

 7. Носилац пројекта новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за 

који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени 

утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу (уз захтев за 

издавање дозволе обавеза оператера је да приложи употребну дозволу или техничку 

документацију за тај извор загађивања, као и стручни налаз са резултататима емисије)  

8. Носилац пројекта сваког извора загађивања дужан је да достави надлежном органу податке 

о стационарном извору загађивања и свакој његовој промени  

9. Обезбеди редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију  

10. Обезбеди континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза (када је масени проток 

емисије за одређену загађујућу материју већи од прописаних вредности) самостално, путем 

аутоматских уређаја за континуално мерење  

11. Води евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним местима, 

резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три месца у року од 15 дана од 

истека тромесечја, а и да достави мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја 

најкасније до 31. јануара текуће године за претходну календарску годину  

12. Обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако мерења емисије 

обавља самостално  

13. Обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица два пута 

годишње, уколико не врши континуални мониторинг, а податке достави у року од 30 дана од 

дана извршеног мерења 14. Води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у 

процесу спаљивања  

15. Води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањење емисије загађујућих материја 

као и мерних уређаја за мерење емисије 

 16. Предвиди одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса (нпр. за упијање 

непријатног мириса амонијака користити рупичасте xакове напуњене зеолитом и сл.).  

V. Заштита од буке  
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 1. Да се поштује Закон о заштити од буке у животниј средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и 

подзаконска акта донета на основу овог Закона  

2. Пројектује и изведе одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се 

емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима коришћења и 

одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних активности, не прекорачује 

прописане граничне вредности  

3. Уколико се ради о компресору обавезно постави исти у затворен простор уз спровођење 

акустичних мера заштите и на удаљености од најмање 20 метара од најближе затвореног 

простора у коме бораве људи. 

VI. Остале опште мере  

1. Уређење зеленила: – Потребно је извршити уређење и озелењавање слободних површина 

(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења – По 

ободу комплекса, целом дужином, формирати високо зеленило дугог вегетационог периода  

2. Уређење простора, коришћење природних ресурса и добара врши се у складу са просторним 

и урбанистичким плановима и другим плановима  

3. Правно или физичко лице које деградира животну средину дужно је да изврши ремедијацију 

или на други начин санира деградирану животну средину у складу са пројектима санације и 

ремедијације  

5. Потребно је достављати податке за регистре извора загађивања животне средине 

6. Потребно је спроводити неопходне мере заштите од удеса  

7. Потребно је користити еколошке енергенте. .  

 

VII. Складиштење запаљивих течности и гасова 

 1. Планирати резервоаре за складиштење и припадајућу мернорегулациону, сигурносну и 

другу опрему, у складу са важећим техничким нормативима и стандардима, односно 

прописима којима се уређује изградња и коришћење ове врсте објеката у складу са прописима 

МУП-а од којих се прибавља сагласност  

2. Применити Севесо II директиву  

3. Обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме, у складу са важећим 

прописима  

4. Спроводити претходно наведене опште мере заштите које се односе на заштиту вода од 

загађивања и управљање насталим отпадом  

5. Спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине које се односе 

заштиту вода од загађивања, заштиту од буке и начин управљања отпадом  
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6. Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање, 

исцуривање хемикалија и др.), као и мере за отклањање последица у случају удесних 

ситуација; прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене мере заштите од пожара 

 7. У близини места на којима је могућност просипања запаљивих течности највећа, поставити 

сандуке са песком за посипање  

8. Израдити Правилник о начину понашања запослених у току редовног рада, као и у случају 

удеса. 
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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. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

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

управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 

односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да 

уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА 

ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

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

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

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

Напомена: „За ову јавну набавку потребно је Решење МУП-а за обављање послова 

извођења  посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву 

пожара 

Доказ: Овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато 

Привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних 

система и мера заштите од пожара. 

“. 
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5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

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

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

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

  

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

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

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

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

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

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

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

располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  
1) Финансијски капацитет: 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од 150.000.000,00  динара;  

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

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

 

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

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

успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 

(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс 

успеха за 2018. годину.  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

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

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

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

објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

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

по систему простог књиговодства, достављају: 

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

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

чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

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

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

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

за претходне 3 (три) обрачунске године. 
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2) Пословни капацитет: 

Услов:   

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

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 100.000.000,00   динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

Доказ:  

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 

Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

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

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  

листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 

Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

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

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

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

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 

грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион „сандучар“ или кипер  комада   1 

Лако доставно возило комада    2 

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг комада    1 

Комбинована машина – „Скип“ комада    1 

Цеваста фасадна скела  500  м2 

Аутодизалица или торањски кран носивости до 2 тоне комада   1   

 

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

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

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

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

(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

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

Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од 

стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 40 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 413 или 414 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача 

радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци. 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци  

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

 

 

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

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

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 

или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о 

раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   
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г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим 

потписом;  

д) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код 

понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

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

доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – 

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

фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

 

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 XVII. Конкурсне документације). 

 

6) Сертификати 

Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 

менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, 

безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је истоветна предмету јавне 

набавке или сл. 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, 

ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 

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

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

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и 

да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 53 од 155 

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 чл. 75. ст. 1. тач. 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 чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у 

обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

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

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

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

испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа 

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

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

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

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

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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

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

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

документује на прописан начин. 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 54 од 155 

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

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

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана 

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

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

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

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

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

 

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

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

или подноси понуду са подизвођачем. 

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

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

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

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Александровац Општинска управа, 

ул. Јаше Петровића, бр. 26, 37230 Александровац , са назнаком „Понуда за јавну набавку 

радова  на санацији објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина 

Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча , ЈН бр.1.3.1.Р/2019 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда 

се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 22.02.2019.године, до          

12.00часова. 

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, 

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 недостатака у 

гарантном року, 

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

авансног плаћања.  

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

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

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

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

и потписивати графитном оловком. 

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

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

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

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

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

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

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

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

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

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

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  

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

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

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

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

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

3.ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Александровац 

Општинска управа, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку санација објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' 

у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча – ЈН бр. 1.3.1.Р/2019 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку санација објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' 

у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча – ЈН бр. 1.3.1.Р/2019  - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку санација објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' 

у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча  – ЈН бр. 1.3.1.Р/2019  

- НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку санација објекта  зграде основне школе ''Аца 

Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча – ЈН бр. 

1.3.1.Р/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду.   

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 

законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 

тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 

понуду подноси са подизвођачем. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 

који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

- 30% аванс, 

- 70 % по ситуацијима. 

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

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

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

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

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

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

стручног надзора. 

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

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за радове на санацији објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' у 

селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча  не може бити краћа од  

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

примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 

поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  

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

од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

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

од  120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 

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

другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

Место извођења радова -  На КП.БР. 2412/3 КО Плоча, зграда основне школе ''Аца 

Алексић'' у селу Плоча у општини Александровац. 

 

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 у року од 5 (пет) 

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

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

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

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

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

осигурања.  

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

Поглављу XVI. 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 пољопривреде, шумарства, водопривреде и 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 Општине 

Александровац Општинске управе, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац. 

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

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 
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2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 

важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

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

издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за 

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

уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са 

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

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

која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, 

као гаранта.  

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

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

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

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

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

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

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

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

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

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

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

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

за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

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

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

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком 

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

Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – 

пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 

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

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 

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

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

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

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



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 60 од 155 

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

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 

 

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

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

 

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

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

 

 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје 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, 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 недостатака који би могли умањити могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року.  

 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 

финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

13.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 22.02.2019.године у 13.00 часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Општина Александровац  Општинска управа, ул. Јаше Петровића, број 

26, 37230 Александровац, просторијa: велика сала, спрат -приземље. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 

на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 

14.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

16.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца 

Општина Александровац  Општинска управа, ул. Јаше Петровића, бр. 26, 37230 
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Александровац , електронске поште на e-mail nabavke@aleksandrovac.rs  или факсом на број 

037 3751 145 ) 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. 1.3.1.Р/2019 ". 

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

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

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

за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

Закона. 

17.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

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

подизвођача (чл. 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

18.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 

19.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
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20.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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; 

 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) ЗЈН.  

 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. 

 

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. ЗЈН-а; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

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

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
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5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

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

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

22.НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача 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 из става 1. ове тачке 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. 

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

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

 

23.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

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

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

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

подносилац захтева). 

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

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

22-26,  11000  Београд.  

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

nabavke@aleksandrovac.rs, факсом на број 037 3751 145 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 

mailto:nabavke@aleksandrovac.rs
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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: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 

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

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

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

вредност већа од 120.000.000 динара. 

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

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

чл. 160 до 167.Закона. 

24.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. 

25.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  НА 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА  ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ 

ПЛОЧА, ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ, НА КП.БР. 2412/3 КО ПЛОЧА   

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци  на санацији објекта  зграде 

основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО 

Плоча, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет 

уговора. 
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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 („Сл. Лист 

СФРЈ“ бр. 18/77). 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 

или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (санацијa  објекта  

зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 

2412/3 КО Плоча ), ЈН број 1.3.1.Р/2019 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име лица за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који 

подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [ санацијa  објекта  зграде основне школе  

''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3  

КО Плоча ] 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених 

авансних, привремених 

ситуација и окончане 

ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

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

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  

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

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

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

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

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

понуде за сваку партију посебно. 
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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 санацијa објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, 

општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча, бр. 1.3.1.Р/2019, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

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

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

трајати до две године.  

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

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

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 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  
санацијa објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина 

Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча   бр. 1.3.1.Р/2019, поштовао обавезе које 

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

животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 73 од 155 

XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА  ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ 

ПЛОЧА, ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ, НА КП.БР. 2412/3 КО ПЛОЧА   
 

 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ   РАДОВА: 

 

Општина Александровац  Општинска управа  са седиштем у Александровцу, ул. Јаше 

Петровића, бр. 26, 37230 Александровац, ПИБ 100369374, кога заступа  начелник Иван 

Новаковић ,  дипл. правник (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 гланик 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 23.01.2019.године, објавио Позив за подношење понуда у 

отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских 

радова на санацији објекта  зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина 

Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча, ЈН.Бр.1.3.1.Р/2019,  на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца,  

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

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

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

набавкама, 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, као и 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 (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 о јавним набавкама, 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  извођење радова на  санацији објекта  зграде основне школе 

''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча . 

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

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

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

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

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

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

од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 

(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 

усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године. 

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

елемената на основу којих је одређена. 

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

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

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

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

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

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

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

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

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

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

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

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

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

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

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

- предрачуна у износу аванса; 

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

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

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

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

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

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

уговорене вредности.  

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

Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

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

радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

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

без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која 

се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико 

дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су 

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

су: 

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

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

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 

у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 

одређено. 
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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 

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора; 

 

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

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

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

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

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

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

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

истека коначног рока за завршетак радова. 

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

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

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

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

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

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

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

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

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

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

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

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

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

уговорене казне и заједно са њом. 
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Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

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

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

радова, као и:  

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 

кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, 

Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају 

промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у 

конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.   

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

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

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

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

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

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

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

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

надзору динамични план извођења радова;  

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

складу са важећим прописима;  

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

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

радове и да је спреман за њихову примопредају; 

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

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким 

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

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

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

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

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

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

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

предаје радова Наручиоцу радова; 

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

Србије; 

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

извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 

објекат гради; 

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

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

Стручног надзора или Наручиоца; 

(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према 

понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност 

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

доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се 

замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз 

сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 
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(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 

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

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

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 

у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

(19) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

(20) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

(21) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 

од 5 дана; 

(22) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

(23) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 

сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

 Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити 

са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 

плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока 

за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се 

буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 

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

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 79 од 155 

 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим 

да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 

важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  

Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 

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

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 

извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14. 

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

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

пројектном документацијом. 
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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 („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од 

дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не 

прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 

карактеристике објекта као целине. 

Хитни непредвиђени радови 

Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 

природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. 

Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе). 

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.  
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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 радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 18. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 
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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. ЗЈН. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 

стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа. 

Измене уговора 

Члан 20. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора. 

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

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

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

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

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. 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.  
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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. 

Број примерака уговора 

Члан 25. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну 

и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

Ступање на снагу 

Члан 26. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Извођача радова.  

      

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

 Иван Новаковић, дипл.правник  

 

МП. 

 

САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 

 

  

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 

 
 

Датум _________________  
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1.ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  

уз Пројекат  за извођење за адаптацију зграде основне школе  ''Аца Алексић''  у селу Плоче,  

општина Александровац , број катастарске парцеле 2412/3 КО Плоча, општина Александровац 

 

Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: 

графичкој документацији, одобреним цртежима, техничком описуи опису у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима 

за извођење грађевинских и  грађевинско-занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектаната, уколико у дотичној позицији није 

другачије условљено. 

Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке. 

Приликом давања понуде понуђачи су у обавези да изврше увид у пројектно техничку документацију. 

 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

I 1. Монтажа и демонтажа 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 2.00m висине поставити радне платформе 

од фосни. Са спољне стране платформи поставити 

фосне на кант. Целокупну површину скеле покрити 

јутаним или PVC засторима. Скела се користи за 

све време трајања  радова. Обрачун по m
2 
 

вертикалне пројекције монтиране скеле. Површина 

зидова фискултурне сале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650.00 

  

  

  Свега припремни радови:   
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II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ       

II1. Изношење постојећег  намештаја, канцеларијског 

материјала и опреме из простора који се адаптира и 

поновно враћање у просторије, као и скидање 

рипстола и справа у фискултурној сали. Намештај 

депоновати у оквиру објекта на место које одреди 

Инвеститор. Обрачун по m
2
 површине просторије 

 

подрум 

154.56 

 

приземље 

1,242.92 

 

I спрат 

606.5 

 
 

    

укупно m
2 

2,003.98     

II2. Скидање наслага  постојеће полудисперзивне боје  

и малтера, љушћењем  оштећених и подлупљених  

делова  насталих услед  влаге. Обрачун по m
2
.  

 

Школа 

Фискултурна сала 

m
2 

m
2 

2,145.60 

1,250.00 

    

II3. Демонтажа постојећег пода од vinflexsa са 

обимним лајснама и пoдлогом. Скинути под 

утоварити и одвести на депонију коју одреди 

Инвеститор удаљености до 22  km. У цену 

урачуната демонтажа, вертикални транспорт, 

пренос, утовар, одвоз и истовар на градску 

депонију удаљености до 22 km. 

Обрачун по  m
2
  изведене позиције  по опису. 

 

подрум+приземље+спрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910.13     
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II4. Рушење постојеће оштећене подлоге од цементног  

естриха испод винифлекса, која је подлупљена и 

испуцала. Ручно изношење шута у транспарентно 

возило и одвоз на  депонију до 22 km. /Услед 

немогућности испитивања  стања подлоге, испод 

viniflexsa, предвиђена је комплетна површина 

испод viniflexa/ m
2 

910.13     

II5. Пажљива демонтажа спољних дрвених прозора, 

врата и портала са испуном  од стакла. У цену 

урачуната демонтажа, вертикални транспорт, 

пренос, утовар, одвоз и истовар на место у оквиру 

плаца и доставити записнички инвеститору на даље 

коришћење. 

Обрачун  по комаду изведене позиције по опису. 

 

прозори 

pos D1 -160x220   (3,52 m
2
) 

pos D2 -160x120   (1,92 m
2
) 

pos D2’-160x100   (1,60 m
2
) 

pos D3 -160x230   (3,68 m
2
) 

pos D3’’’ -160x200   (3,20m
2
) 

pos D4 -160x130   (2,08m
2
) 

 

спољна врата 

 

pos D17 -140x320   (4,48 m
2
) 

pos D20 -228x250   (5,70 m
2
) 

pos D21-240x250    (6,00 m
2
) 

pos D22 -234x250   (5,85 m
2
) 

pos D23 -504x250   (12,60 m
2
) 

pos D24 -234x210   (5,85 m
2
) 

pos D26 -240x320   (7,68 m
2
) 

pos D27 -228x210   (4,78 m
2
) 

 

унутрашња врата и преграде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

20.00 

1.00 

59.00 

2.00 

9.00 

 

 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

 

     



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 87 од 155 

pos D7 -240x110   (2,64 m
2
) 

pos D8 -64x200   (1,42 m
2
) 

pos D10-68x297    (2,43 m
2
) 

pos D11 -75x318   (2,59 m
2
) 

pos D12 -91x300   (2,73 m
2
) 

pos D12' -91x300   (2,73 m
2
) 

pos D13 -91x320   (2,91 m
2
) 

pos D13' -91x210   (1,911 m
2
) 

pos D14 -101x320   (3,20 m
2
) 

pos D15 -160x210   (3,20 m
2
) 

pos P16-160x300    (3,20 m
2
) 

pos P17 -140x320   (4,48 m
2
) 

pos P18 -240x300   (7,20 m
2
) 

pos P19 -240x250   (6,00 m
2
) ком.преграда 

pos D I -160x310   (4,96 m
2
) 

pos D II -155x300   (4,65 m
2
) 

pos D III -160x300   (4,80 m
2
) 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

18.00 

23.00 

4.00 

13.00 

5.00 

2.00 

10.00 

6.00 

9.00 

3.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3.00 

1.00 

1.00 

II6. Демонтажа хоризонталних лежећих олука и 

олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и 

других елемената. Лимарију пажљиво 

демонтирати, спустити, упаковати, утоварити у 

камион и одвести на градску депонију. 

У цену урачуната демонтажа, вертикални 

транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на 

градску депонију удаљености до 22km. 

Обрачун по m изведене позиције по опису. 

 

хоризонтални олуци  

177.84 

 

вертикални олуци 

174.82 

 

oпшивке на крову, лајсне и слемена 

185.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

m 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177.84 

 

174.82 

 

 

185.95 
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II7. Демонтажа и складиштење у оквиру школског 

дворишта, дотрајале кровне конструкције, комплет 

са летвама 5х3 од чамове грађе I класе. Усвојена 

целокупна вредност 100% површина крова око 

постојећих баџа. 

Обрачун по  m
2  

крова који се преправља. 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

98.45     

II8. Обијање оштећеног малтера са малтерисаних 

фасадних делова, који су дотрајали од влаге и 

физичког оштећења. По обијању малтера  

кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm и 

издувати прашину. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Обрачун по m
2
 

обијеног малтера. 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

131.50     

II9. Обијање постојећих керамичких плочица у 

санитарним чворовима које су подлупљене и нису 

чврсто залепљене за зид, као и обијање оштећеног 

цементног малтера на коме су оне постављене. 

Утовар шута у транспортно возило и одвоз на 

депонију до 22 km. 

 

зидови 

 

подови 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

265.92 

 

90.24     

II 

10. 

Обијање постојећих подних керамичких плочица у 

ходницима и холовима као и рушење подлоге од 

цементног естриха  на коме су оне постављене. 

Утовар шута у транспортно возило и одвоз на 

депонију до 22 km. 

 

приземље 

 

спрат 

m
2 

 

m
2 

193.56 

 

156.77     

II 

11. 

Рушење постојеће оштећене подлоге у 

фискултурној сали; (комплет ''еластан'' под) дрвене 

плоче од иверице  d=18 mm на дрвеним квадратним m
2 

432.29     
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плочама 30/30 испод кога је сунђер на два слоја 

PVC фолије. Ручно изношење отпада у 

транспортно возило и одвоз на депонију до 22 km. 

II 

12. 

Рушење аб тротоара на улазу у школу и око школе 

/тротоари су испуцали и утонули са великим 

пукотинама  услед оштећења/ просечна дебљина 15 

cm, утовар шута у транспортно возило и одвоз на 

депонију до 22 km.  m
2 

359.00     

II 

13. 

Демонтажа, рушење  труле и оштећене керамичке 

профилисане опеке на фасади  d=4 cm, утовар у 

транспортно возило и одвоз на депонију. Обрачун 

по m
2
. m

2 
67.50     

II 

14. 

Рушење зидова око врата ради проширивања 

отвора и ради уградње нових већих врата. Утовар у 

транспортно возило и одвоз на депонију. POS  

врата која се проширују: D8, D10, D11. Бр. врата 

која се додају 1 kom  POS  P11. (d зида=20cm, 

ширина зида од 10-25 cm ) Обрачун по m
1
.  

 

проширивање отвора 

пробијање отвора за уградњу нових врата 81/320 

 

 

 

 

 

 

 

m
1 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

99.22 

1.00     

  Свега радови на демонтажи и рушењу:   

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

III

1. 

Малтерисање унутрашњих зидова и плафона 

продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са 

претходним прскањем ретким цементним малтером 

зајeдно са  вертикалним и хоризонталним 

транспортом. Обрачун по m
2
 омалтерисане 

површине, заједно са потребном 

скелом./Планиране су оне површине зидова код 

којих је дошло услед процуривања цеви, до 

подлупљивања малтера и влажења зидова па не 

могу да се изравнају  лепком, као и  рупе и 

пукотине које постоје у зидовима./ 
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- зидови санитарних чворова 

- оштећени зидови на фасади и 

унутрашњости школе у којима имају 

пукотине 

 

m
2 

 

m
2 

 

    157.80 

 

131.50 

III 

2. 

Набавка материјала и зидање  преградног зида од 

пуне опеке d=12 cm. Обрачун по m
2 m

2 
7.93     

  Свега зидарски радови:   

IV МОЛЕРСКИ РАДОВИ       

IV

1. 

Глетовање  (изравнавање лепком а у количини до 

20% продужним малтером) свих оштећених делова 

са којих је скинута (ољуштена) боја са отпалим и 

трулим деловима малтера, са шмирглањем свих 

површина, како би се припремила за глетовање и 

бојење.  

Обрачун по m
2
. 

 

школа 

фискултурна сала 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,145.60 

1,250.00     

IV 

2. 

Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и 

плафона. Глетовање вршити одговарајућом глет 

масом у два слоја са свим предрадњама до 

постизања потпуне глаткоће. Све површине 

претходно премазати средством за уништавање 

зидних алги и гљивица. Пре бојења, површине 

импрегнирати одговарајућом подлогом  а затим  

бојити бојом на бази акрилних везива која је 

изразито отпорна на гљивице и плесан. Цену 

прилагодити датом опису. Бојење вршити у два 

слоја у тону по избору инвеститора. Готове 

површине морају бити уједначеног тона, без 

трагова четке и ваљка без љушћења и отирања боје. 

Ценом обухватити и потребну радну скелу. 

Обрачун по  m
2
 обојене површине по опису. 
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Школа 

 

фискултура сала 

 

m
2 

 

m
2 

 

2,145.60 

 

1,250.00 

IV

3. 

Бојење зидне сокле ходника и свих осталих 

просторија где постоји постојећа сокла, перивом  

''масном'' бојом са претходном припремом 

површина (премази импрегнације и подлоге) у 

свему према упутству произвођача. Тон по избору 

инвеститора, најбоље у боји зидова. Обрачун по m
2
 

обојене површине у опису. Напомена: ценом 

обухватити и скидање постојеће масне боје. 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

202.50     

IV

4. 

Обрада унутрашњих ивица око прозора и врата 

(које се оштете приликом  демонтаже истих) са 

уградњом PVC лајсни и обрадом од  

гипскартонских  плоча са одговарајућом  

подконструкцијом. Фино обрадити ивице око 

прозора једном руком  лепка преко гипс-картонских 

плоча.  

Обрачун по m. 

 

Прозори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,154.40     

IV

5. 

Обрада шпалетни споља око отвора малтерисањем, 

где су оштећене ивице услед демонтаже отвора и 

услед дејства  мраза урачунати уградњу лајсни са 

мрежицом. Обрачун по m. Преко обраде поставити  

тврдо пресовану камену вуну која се посебно 

обрачунава. 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

568.00     

  Свега молерски радови:   

V СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА       

V1. Набавка, транспорт и уградња алум. конструкција  

врата и преграда (са термичким прекидом), 

пластифициран  у браон боји у договору са 

Инвеститором. Монтажа сувим поступком са 
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претходно уграђеним ''слепим штоком'' (од 

челичних кутија 30х20-са анкерима) Коефицијент 

пролаза топлоте целе конструкције  (сходно ЕЕ 

правилнику) максимално 1.2wK/m
2
. Стаклена 

испуна врата 6+10+4=20 mm: (двоструко стакло, са 

унутрашње стране panpleks 3+3mm, а спољно 4mm, 

(стакло пакет испуњен аргоном). Врата снабдевена 

(урачунато у позицију) алуминијумским прагом-

профилом за под, бравом ''буренце'' (са 5 кључа) 

гуменим одбојником поља отварања, стопером (за 

фиксирање једног крила), стандардним оковом, 

шаркама (мин три шарке) Врата евакуациона,  

снабдевена  ''антипаник'' бравом (са хоризонталном 

''антипаник'' полугом  за отварање у правцу 

евакуације), уређењем за аутоматско затварање и 

полираним вертикалним  рукохватом (са спољне 

стране). По обиму са унутрашње и спољне стране 

предвидети алуминијумску лајсну за везу са 

обимним конструкцијама (боје  столарије) и 

херметизациони структурални кит.  Отварање врата 

по скици из шеме столарије, надсветло се отвара на 

''вентус''. 

 

Прагови врата морају се утопити у под како би се 

омогућио приступ особама са инвалидитетом. 

У склопу позиције урачунати и стакларску фолију 

на вратима са графиком-назнаком намене 2х1 m
2 

као и слепи шток.  

Обрачун по комаду описане позиције. 

 

Врата  

pos P20 -228x250 (5,70m
2
) 

pos P21 -240x250 (6,00m
2
) 

pos P22 -234x250 (5,85m
2
) 

pos P23 -504x250 (12,60m
2
) 

pos P24 -234x250 (5,85m
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
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pos P26 -240x320 (7,68m
2
) 

pos P27-228x210 (4,78m
2
) 

kom 

kom 

2.00 

1.00 

V2. Набавка, транспорт и уградња прозора у 

конструкцији од шестокоморних, квалитетних PVC  

профила, отпорних на UV зрачење, прскање, 

увијање и друге деформације, браон боје у декору 

дрвета или у договору са Инвеститором, са 

уметнутим поцинкованим  профилима и најмање 

три заптивне гумене траке по обиму рамова и 

крила. Обезбедити природно струјање ваздуха 

потпуно затвореним крилима преко два  ваздушна 

канала, прозора типа ''Regel Air'' (регулишући 

механизам  омогућава минималну вентилацију 

просторије и спречава кондензацију и појаву влаге) 

Прозори су снабдевени квалитетним оковом и 

системом за учвршћивање основне PVC профиле за 

дуготрајно  коришћење (најмање 15000 узастопног 

отварања и затварања). Основни оков је за ''Ventus'' 

отварање. Класично отварање (за доња крила) је 

такође обезбеђено (због прања)  преко стандардног 

окова, али са ручком за PVC  столарију са кључем 

(због безбедности –препорука). Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички затвореним и 

испуњеним аргоном у међупростору, дебљина 

стакла по таблицама произвођача, зависно од 

димензије рама, принципијелно d=4+8+4+8+4mm. 

(једно стакло обавезно нискоемисионо) Укупни 

коефицијент пролаза топлоте ''k'', за целу 

конструкцију мора бити максимално 1.2wK/m
2
 

(сходно правилнику ЕЕ). Уградњу прозора вршити 

анкеровањем у слепи челични шток (20/30mm) на 

max.растојању анкера од 70  cm.  Након уградње 

извршити заптивање простора између рама и зида 

одговарајућим средствима за заптивање  и 

поставити одговарајуће покривне  лајсне ) бочне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 94 од 155 

стране затворити покривном лајсном. 

Споља окапницу-solbank (урачунату у цену 

позиције) израдити од челичног пластифицираног 

лима дебљине 0.70 mm, ширине до 25 cm, 

причврстити је котвама и херметизацијом 

онемогућити продор воде између дна прозора и 

зида. 

Прозор снабдевен и окапницом доњег крила рама 

прозора. Прозори су у основи браон боје 

пресвучени фолијом у декору дрвета. Дебљина 

поцинкованог лима је 1,5 mm 

Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, 

пропису и стандарду за овакву врсту радова. Слепи 

шток је урачунат у цену. 

НАПОМЕНА: Све позиције прозора су у браон  

боји осим унутрашње стаклене преграде POS 7 која 

је беле боје и налази се на учионицама. 

 

прозори 

 

pos P7-240x110 (2,64m
2
)  (унутрашња преграда) 

pos P1-160x220 (3,52m
2
)   

pos P2-160x120 (1,92m
2
)   

pos P2'-160x100 (1,60m
2
)   

pos P3-160x230 (3,68m
2
)   

pos P3'''-160x200 (3,20m
2
)   

pos P7-160x130 (2,08m
2
)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 

19.00 

20.00 

1.00 

59.00 

2.00 

9.00 

V3. Набавка, транспорт и уградња унутрашњих алум. 

конструкција врата (без термичког прекида), 

пластифицираних у белој боји. Монтажа сувим 

поступком са претходно уграђеним ''слепи шток'' 

(од челичних кутија 30х 20-са арманкерима). По 

обиму са унутрашње и спољне  стране предвидети 

алуминијумску лајсну за везу са обимним 

конструкцијама (боје столарије) и херметизациони 

структурални кит. Отварање врата по скици из 
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шеме столарије. Отварање надсветла на ''ventus''. 

 

pos P8-75x200  (1,42m
2
)   

pos P10-81x300  (2,43
2
)   

pos P11-81x320  (2,59m
2
)   

pos P12-91х300 (2,73m
2
)   

pos P12'-91х300 (2,73m
2
)  

 pos P13-91x320 (2,91m
2
)   

pos P13'-91x210 (1,91m
2
)   

pos P14-101x320 (3,23m
2
)   

pos P15-160х210  (3,20m
2
)   

pos P16-160х300 (3,20m
2
)   

pos P17-140х320 (4,48m
2
)   

pos P18-240x300 (7,20m
2
)   

pos P19-240x250 (6,00m
2
)  kom.pregrada 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

23.00 

4.00 

14.00 

5.00 

2.00 

11.00 

6.00 

9.00 

3.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

V4. Набавка материјала, израда браварских (против 

пожарних) двокрилних врата од црних кутијастих 

профила са испуном од панела од минералне вуне 

дебљине 40 mm,  минизирање, фарбање у основну 

и завршну боју по избору Инвеститора. 

Противпожарна врата поседују фабрички атест, 

атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и 

атест домаћег института за испитивање материјала 

''IMS ''  на 120 минута ватроотпорности  и то према 

JUS U.J1.160. 

 

P I- 160 x 310   (5,12 m
2
 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00     

  Свега столарски  радови и алуминарија   

VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

VI

1. 

Израда нове подконструкције (вертикални делови 

фасаде који су оштећени услед влаге) од дрвених 

штафни 10/12 за ношење вертикалног кровног 

покривача и облоге од лима према дим постојеће 

дрвене конструкције. Вертикалне дрвене елементе 
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шрафити преко металних плочица  за бетонске 

зидове. 

Преко дрвених елемената се постављају даске а 

затим се шрафе штафне 3/5 у попречном смеру, па 

преко њих у подужном да би се на њих монтирао 

покривач. Дрвене елементе заштитити премазима 

против алги и гљивица. Мере узети на лицу места.  

Обрачун по m
2
 косе површине крова. 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

125.00 

VI

2. 

Израда нове кровне  конструкције косог крова од 

чамове грађе изнад целог  ученичког дела објекта 

јер је раван кров потпуно оштећен. Кров израдити 

у свему према приложеној графичкој 

документацији.  

Обрачун по m
2
 . 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

644.88     

VI

3. 

Израда дашчане подлоге преко носача од OSB  

плоча d=18mm. m
2 

644.88     

VI

4. 

Постављање летви на носећу кровну конструкцију 

као основу за ношење кровног покривача од 

челичног поцинкованог лима. Обрачун по m
2
. m

2 
644.88     

  Свега тесарски радови   

VII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ       

VII

1. 

Покривање крова челичним поцинкованим  лимом 

PAN-T 40 или сличан обавезно са филцом дебљине 

0.60 mm са структуром материјала полиестерска  

боја 20 µ, основна боја /прајмер/7µ, цинк 140 gr/m
2
, 

челик DХ 51 (0.60 mm).   Боја по избору 

инвеститора, лим шрафити у претходно 

постављене дрвене штафне. Спајање вршити 

дихтунг вијцима са неопренском херметизујућом 

подлошком скривеном у преклопу ''фалцу'' на 

међусобном растојању 30-50 cm . У цену је 

урачунат и типски елемент за слеме истог 

произвођача као и кровни покривач. Слемена, увале 

и грбине  потребно је адекватно  обрадити у свему 
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према правилима за ову врсту радова. Обрачун по 

m
2
  косе површине крова. 

 

део фасаде на северној страни објекта 

кров  изнад  ученичког дела  

 

 

 

m
2 

m
2 

 

 

 

125.00 

644.88 

VII

2. 

Израда и постављање тачкастих снегобрана  од 

готових фазонских елемената у цик-цак распореду 

на приближно 60 cm  размака у два реда. Развијена 

дужина 120 cm. 

Обрачун по  kom, по опису и пропису за 

покривачке радове. 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

96.00     

VII

3. 

Опшивање прозорских баџа бојеним 

пластифицираним поцинкованим лимом  такође на 

ученичком делу. Опшивају се чела и унтрашње 

ивице баџа. Обрачун по  m дужном развијене 

површине лима. RŠ 55 cm.  

(24 баџе х 7.2) m
1 

172.80     

  Свега покривачки радови   

VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

VIII 

1. 

Израда и монтажа лежећих олучних хоризонтала 

dim 12/12 cm  од челичног пластифицираног лима у 

боји по накнадном одабиру инвестотора d=0.60 

mm. Олуке спајати поп нитнама у боји олука, 

једноредно са максималним размаком  3 cm и 

залепити силиконом. Држаче олука израдити од 

пластифицираног флаха у боји олука, 25х5mm и 

нитовати са предње стране олука поп нитнама у 

истој боји на размаку од 80 cm.  

У цену урачунати све потребне радове, транспорт, 

потребан материјал и спојна средства, за извођење 

описане позиције.  Обрачун по m олука по опису. m 177.84     

VIII 

2. 

Израда и монтажа вертикалних олука од челичног  

пластифицираног лима d= 0.60mm dim 10/12, rs  до 

50 cm. Олуке спајати поп нитнама  у боји олука, 
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једноредно са максималним размаком 3 cm и 

залепити силиконом. Држаче олука израдити од 

пластифицираног  флаха у боји олука, 25х5mm и  

нитовати  са предње стране олука  поп нитнама у 

истој боји на размаку  до 80cm. 

У цену урачунати  све потребне  радове, транспорт, 

потребан материјал и спојна средства  за извођење 

описане позиције.  

Обрачун по m  олука по опису . 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.82 

VIII 

3. 

Израда и монтажа водокотлића, на прелазу из 

олучних хоризонтала у вертикале, од 

пластифицираних челичних лимова у боји по 

накнадном  одабиру пројектанта d= 0.60mm, 

развијене ширине  око 100cm,  са свим потребним 

опшивкама. 

У цену урачунати све потребне  радове, транспорт  

потребан материјал  и спојна средства за извођење 

описане позиције. Обрачун по m олука по опису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00     

VIII 

4. 

Опшивање продора  аб греда  и димњака на крову 

вршити  пластифицираним  челичним  лимом 

d=0.60cm,  rs  до 50 cm. Спојна средства  су 

самоурезујући  вијци са силиконском 

водонепропусном подлошком у боји лима. Све 

спојеве попунити -залити трајно еластичним 

водонепропусним  полиуретанским силиконом 

типа ''Sikaflex 11FC '' или слично. m 185.95     

  Свега лимарски радови   

IX ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ       

IX

1. 

Израда равнајућег слоја на  цементном естриху 

масом за изравнавање (''olma masom '') на целој 

површини где је предвиђено постављање завршног 

PVC пода. m
2 

910.13     
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IX

2. 

Набавка и уградња  пластифицираног пода: 

Набавка и уградња завршне винил подне облоге у 

ролнама типа Tarket Spark или одговарајуће  

сличне, лепљењем на претходно припремљену 

подлогу. Влажност подлоге мора да буде max 2% 

мерено  по CCM методи, при температури од  min 

18º C . Обрачун по m
2 
урађеног пода. 

Сав настали отпад однети на градску депонију. 

Обрачун по m
2  

изведене површине пода са 

обрачунатим холкерима (развијена површина). 

укупно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910.13     

IX

3. 

Лепљење форматизера PVC лаjсне у подножју зида 

(угао са подом), ради добијања радијуса винилне 

подлоге. Лепљење вршити неопренским, 

еколошким контакт лепком на претходно  

изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. 

Тип и димензије форматизера према детаљу 

главног архитектонског пројекта. Сав материјал 

обезбеђује извођач радова. Сав настали отпад 

однети на депонију.  

Обрачун по m. 

 

приземље 135.00 

спрат 210.00 

укупно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345.00     

IX

4. 

Набавка, транспорт и монтажа елоксираних 

алуминијумских  лајсни ''Т'' пресека на споју 

различитих подова у просторијама у боји 

елоксираног алуминијума. 

Обрачун по m у свему према опису . 

 

приземље 21.50 

спрат 36.80 

укупно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.30     
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IX

5. 

Хидроизолација; урадити слој хидроизолације од 

PVC фолије преко постојеће пре постављања 

штафни. 

Обрачун по m
2 

 

 

 

m
2 

 

 

 

432.29     

IX

6. 

Набавка и уградња перфорираних штафни 5/8 cm 

перфорација као у детаљу у пројекту. Дрво мора 

бити без чвора, жилаво и компактно. Пројектант 

препоручује дугазију или црни бор.  Штафне 

учврстити за подлогу преко гуменог подметача на 

начин како је то сада, шрафљењем. Штафне  се 

постављају на размаку од 25 cm осовински.  

Наставак  штафни вршити на ослонцу и водити 

рачуна да нису у истом правцу наставци суседних 

гледано управно на штафну. Штафне морају бити у 

хоризонталној равни без толеранције.  

Количина штафни је 3,75 m
1
/m

2
. Обрачун по m 

2
.  

 

Обрачун по m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432.29     

IX

7. 

Набавка и уградња стиропора 8 cm, 17 kg/m
3
  

између штафни .  

Обрачун по m
2
. 

 

 

m
2 

 

 

400.00     

IX

8. 

PVC  фолија испод паркета. Урадити слој изолације 

од  PVC фолије преко штафни и стиропора. 

Обрачун по m
2
. 

 

 

 m
2 

 

 

432.29     

IX

9. 

Уградња паркета. Набавка и уградња храстовог 

паркета  S класе. Димензије паркета узети према 

узорку на лицу места а то је 500 х 50 х 22 mm. 

Паркет  ковати за штафне постављањем  управно 

на исте са преклопом летвица за половину. Паркет 

хобловати до потпуне равноће, а завршна 

површина мора бити у равни са постојећим везама 

за справе. Паркет  лакирати  три пута 

двокомпонентним лаком и сачекати да се суши   

min 20 дана пре коришћења.  

 

Обрачун по m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432.29     
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IX

10. 

Набавка и уградња храстових лајсни поред зида са 

постављањем  дистанцера поред зида ради 

вентилације простора испод паркета. Исту лајсну 

поставити и са друге стране. Димензије лајсне су  у 

пресеку 20х100 cm и исто се лакирају као паркет. 

Обрачун по m
1
. 

 

 

 

 

 

m
1 

 

 

 

 

 

107.28     

IX 

11. 

Цртање линија терена на завршеној подлози  према 

упутствима  професора  који држе наставу по 

угледу на садашње стање. 

 

 

pauš 

 

 

1.00     

  Свега подополагачки радови   

X ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

X 

1. 

Израда хоризонталне хидроизолације подова и 

холкера, мокрих чворова, просторија,  премазом 

Sika Latex, у два слоја, са претходним чишћењем 

површина од прашине и изравнавањем зидова 

продужним малтером. 

Обрачун по m
2
. 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

210.00     

X 

2. 

Малтерисање зидова фасаде од керамичких 

плочица (изравнавање постојеће  површине фасаде 

репараторним малтером у два слоја 10-15 mm)  

ради формирања слоја на који се лепи камена вуна. 

Површине очистити, по потреби опрати водом и 

испрскати  цементним  млеком. Нанети први слој 

малтера и нарезати га. Други слој  репараторног 

малтера  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
 малтерисане површине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,372.87     

X 

3. 

Набавка и постављање камене вуне дебљине 10 cm 

густине 140  kg/m
3
 FKDS. Камену вуну поставити 

као термо и звучну изолацију и противпожарну 
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заштиту фасадних  зидова са завршном  силикатно 

силиконском обрадом по детаљима и упутству 

пројектанта.  

Обрачун по m
2
  изведене изолације. 

 

 

 

m
2 

 

 

 

1,372.87 

X4. Парна брана: Урадити слој парне бране испод слоја 

камене вуне на таваници изнад ученичког дела. 

Обрачун по m
2 

 

 

m
2 

 

 

544.86     

X5. Набавка и постављање камене вуне у облику 

полутврдих плоча, дебљине 15 cm  изнад таванице 

ученичког дела густине 100  kg/m
3
 .  Камену вуну 

поставити као термо и звучну изолацију са 

завршном силикатно силиконском обрадом, по 

детаљима  и  упутству пројектанта. 

 Обрачун по m
2
 изведене изолације. 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

544.86     

X6. Урадити слој паропропусне –водонепропусне 

фолије изнад слоја камене вуне на таваници изнад 

ученичког дела. 

Обрачун по m
2
. 

 

 

 

m
2 

 

 

 

544.86     

X7. Набавка и постављање термоизолационих  плоча 

дебљине 10 cm мултипор плоче на плафон 

фискултурне сале. Мултипор плоче поставити као 

термо и звучну изолацију  плафона, по детаљима и 

упутству пројектанта. У обрачун урачунато и 

обрађивање око 11 бетонских носећих греда. 

Обрачун по m
2
 постављених плоча. 

 

греде у сали 

плафон сала 

плафон свлачионице  

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

m
2 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

238.25 

566.19 

174.35     

  

свега изолатерски радови 
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XI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

XI 

1. 

Припрема подлоге: Оштећења зида при демотажи 

поправити цементним малтером. Пре уградње 

површине нашприцати  цементним млеком размере 

песак/цемент = 1:1. Што се тиче подова, површине 

припремити  самонивелишућом  танкослојном 

масом за изравнавање постојеће подлоге. Обрачун 

по m
2
. 

  

подне + зидне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

706.49     

XI 

2. 

Набавка, транспорт и постављање подне керамике 

R9 класе противклизности  домаће производње у 

санитарним чворовима заједно са соклом  h =10cm 

по систему фуга на фугу, (затворена фуга) на слоју 

лепка ''Sika Ceram'' или слично. 

Обрачун по m
2
 израђених плочица у свему према 

пропису за ову врсту радова.  

 

санитарни чворови +wc  за особе са инвалидитетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.24     

XI 

3. 

 Набавка, транспорт и постављање зидних 

неглазираних керамичких плочица, I класе, домаће 

производње у санитарним просторијама и осталим 

просторијама по пројекту, по систему фуга на фугу, 

(затворена фуга) на слоју цементног малтера 1:3. 

Обрачун по  m
2
  израђених керамичких плочица у 

свему према  пропису за ову врсту радова. 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

265.92     

XI 

4. 

Набавка материјала и уградња угаоних  

алуминијумских лајсни на угловима и на врху 

последњег реда  керамичких плочица. 

Oбрачун по m. 

 

 

 

m 

 

 

 

73.50     

XI 

5. 

Набавка и уградња подне керамике R9 класе 

противклизности неклизајућих плочица у 

ходницима и холовима на лепак  cm-16 са 

отвореном фугом.  Плочице морају бити у првој 

класи и пре уградње морају се квасити. Премаз 
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лепком мора да буде  потпун. Заједно са подним 

плочицама радити и  степениште. Фуге радити 

фугомалом са адитивом који је еластичан  и 

отпоран на плесни. 

Обрачун по m
2
. 

 

приземље 

спрат 

 

 

 

 

 

 

m
2 

m
2 

 

 

 

 

 

 

193.56 

156.77 

  Свега керамичарски радови   

 

XII 

 

РАЗНИ РАДОВИ 
      

XII 

1. 

Ископ земље  III категорије  за израду 

хидроизолације и дренаже кухињског дела са 

скупљањем олучних  вертикала и одвођењем  

атмосферске воде у речно корито. Обрачун по m
3
.  

Земљу утоварити у транспортно возило и одвести 

на депонију до 5  km,  а 30% земље оставити за 

затрпавање канала. /Ширина рова 100 cm, дубина 

рова просечна 245 cm/  

 

 

 

 

 

 

 

m
3 

 

 

 

 

 

 

 

200.41     

XII 

2. 

Утовар у транспортно возило и одвоз вишка земље 

на удаљеност до 5  km.  

Обрачун по m
3
. m

3 
 

140.29     

XII 

3. 

Чишћење и издувавање  од прашине  ab  зидова 

подрума  на деловима на којима се ради дренажа  

да би се преко припремљеног зида урадили слојеви 

хидроизолације и заштите. Обрачун по m
2
. 

 

 

 

m
2 

 

 

 

65.00     

XII 

4. 

Израда вертикалне хидроизолације  са спољне 

стране зидова  кухиње хладним премазом битулита 

на очишћену подлогу. Затим нанети топловарени  

кондор V4 у два слоја са преклопом  од 10 cm. 

Преклопе пажљиво  заштитити да не би дошло  до 

продора влаге. 

Обрачун по m
2
. 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

65.00     
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XII 

5. 

Зидање опеке 12 cm  са спољне стране да би се 

заштитила хидроизолација од вареног кондора. 

Обрачун по m
2
  

 

 

m
2 

 

 

65.00     

XII

6. 

Враћање ископане земље преко урађене 

хидроизолације и фино планирање завршног слоја. 

Обрачун по m
3 

 

 

m
3 

 

 

143.00     

XII 

7. 

Затварање плафонских баџа у делу школе где је већ 

израђен кров (да се не би видела кровна 

конструкција кроз плафон) са унутрашње стране 

влагоотпорним гипсом слојем термоизолације од 

камене вуне d =15 cm подконструкцијом  од 

дрвених  летава dim 50x20mm  за струјање  ваздуха 

као и завршно облагање стиродуром, обрадом 

лепком и мрежицом и завршним  бојењем у тону по 

избору Инвеститора. Обрачун по  m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.00     

XII 

8. 

Припрема подлоге после  рушења тротоара са 

сабијањем до потребне збијености и равнањем. 

Обрачун по m
2
. 

 

 

m
2 

 

 

359.00     

XII 

9. 

Набавка материјала, транспорт, разастирање и 

планирање слоја шљунка, сабијањем до потребне 

збијености просечне дебљине  15 cm. /Шљунак се 

поставља  на  местима  израде нових тротоара/ 

Обрачун по m
2
.  

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

359.00     

XII 

10. 

Набавка материјала и израдa  тротоара; Припрема  

подлоге, равнање, планирање и сабијањем  до 

потребне збијености -монтажа оплате, полагање 

арматурне мреже ± Q 188. Бетонирање аб тротоара 

дебљине 15 cm  бетоном MB 25. Обрачун по m
2
.  

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

359.00     

XII 

11. 

Израда заштите армиранобетонских стубова  

самaца и греда на фасади школе лепљењем 

стиродура а затим наношењем слоја мрежице и 

лепка за завршну обраду акрилпластом у боји  у 

договору са Инвеститором. Обавезно уградити 

ивичне лајсне од алуминијума на стубовима и 

гредама. Обрачун по m 
2
.  
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стубови  RS  50 cm 

греде      RS  70 cm 

m
2 

m
2 

95.00 

125.00 

XII 

12. 

Набавка материјала и израда прилазне рампе  

за инвалиде на улазном степеништу у објекат, 

монтажа оплате, полагање арматурне мреже           

 ± Q 188, са постављањем анкера за повезивање са 

постојећим степеништем, и бетонирање рампе 

бетоном  MB 25, у свему према прописима за ову 

врсту радова.  

дим. рампе 5.76x1.10m 

Обрачун по m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.24     

XII 

13. 

Израда завршног слоја рампе од неклизајуће 

керамике  R9  класе противклизности плочице на 

постојећи слој од бетона.  

Обрачун по m
2 

 

 

m
2 

 

 

15.86 

    

XII 

14. 

Набавка материјала и израда једностране ограде на 

делу прилаза за инвалиде и степеништа, од 

челичних профила Ø40 mm, у свему према 

прописима. Обрачун по m. 

 

 

 

m 

 

 

 

24.55     

XII 

15. 

Завршно чишћење простора, тротоара око објекта, 

од грађевинског шута преносом шута на депонију 

заједно са прањем прозора. 

 

Обрачун по m
2
 очишћене површине. 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

2,003.98     

  Свега разни радови   
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А    Р А Д О В А 

I            ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

II          ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ      

III         ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

IV         МОЛЕРСКИ  РАДОВИ   

V           СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА   

VI         ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

VII        ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ      

VIII         ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

IX            ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   

X              ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

XI            КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

XII           РАЗНИ РАДОВИ   

УКУПНО   ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ  РАДОВИ:   
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2. ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ  ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

 

Р.б. 
 

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(3х4) 7(3х5) 

1. Испорука и монтажа комплетно опремљене 

интерактивне адресабилне централе сличне типу 

IFS 7002 ''uniPOS''Бугарска, капацитета 2 петље са 

максимално 125 детектора по петљи, аутоматско 

или ручно програмирање детектора, LCD дисплеј 

са '' touch screen''  као и команде на централи, 250    

противпожарних зона  (60 детектора у зони), 10000 

архивираних догађаја, контрола излазно/улазних 

модула са централе, 3 релејних излаза, 2 

контролисана излаза, повезивање централе у CAN 

мрежи са још 125 централа или рипитер панела, 

могућност менија по избору основна (енглески, 

српски, италијански, шпански и бугарски), 

могућност тестирања и управљања преко PC 

тастатуре. Централа има SGS атест по EN-54. 

Централа се испоручује са резервним напајањем 

2х12V, 18 Ah. 

 Централа има  SGS   атест  по  EN-54. kom 1     

2. Испорука и монтажа оптичког интерактивног 

адресибилног  јављача дима сличног типу FD 7130   

''uniPOS''  Бугарска, са базом 7100 (са прикључком 

за паралелни индикаор), радни опсег 9 до 30 VDC, 

са уграђеним изолатором, 3 ниво осетљивости на 

концентрацију дима, аутоматско програмирање 

преко централне јединице.  

Детектор има сертификат SGS  Швајцарска EN54-7. kом 53     
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3. Испорука и монтажа термодиференцијалног 

интерактивног адресибилног  детектора пожара 

сличног типу FD 7120 ''uniPOS''  Бугарска,  са 

базом, радни опсег 9 до 30 VDC, са уграђеним 

изолатором, 3 ниво осетљивости на концентрацију 

дима као и могућност диференцијације 

температуре, аутоматско програмирање  преко 

централне  јединице, са базом 7100. Детектор има 

сертификат SGS  Швајцарска  EN54-5/7. 

 

 

 

 

 

 

kom 9     

4. Испорука и монтажа  ручног интерактивног 

адресибилног детектора пожара сличног типу FD  

7150 ''uniPOS '' Бугарска , са црвенoм  LED  диодом 

и кутијом за унутрашњу употребу, радни опсег 9 до 

30 VDC , са уграђеним изолатором. 

Детектор има сертификат  SGS Швајцарска     

EN54-11. 

 

 

 

 

 

 

kom 12     

5. Испорука и монтажа алармних сирена 112 db на 

местима означеним на монтажном плану. 

 

kom 

 

6 

    

6. Испорука и монтажа паралелних индикатора, 

сличних типу R I  31 ''uniPOS'' Бугарска. 

 

kom 

 

42 

    

7. Испорука и уградња савитљивих  HFFR црева у 

зиду испод малтера и на PNK  регалима. Плаћа се  

по дужном метру савитљивог црева. 

m 2200 

    

8. Испорука и полагање каблова J-H(St) H 2х2х0.8 mm 

и повезивање детектора и јављача пожара, 

паралелних индикатора и остале опреме стабилне 

инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу у 

савитљивим HFFR цревима у зиду испод малтера и 

на  PNK регалима. Плаћа се по дужном метру 

кабла.  m 1600     

9. Испорука и полагање кабла NHXHX FE 180/E90 

2x1,5 mm  за напајање алармних сирена у објекту. 

Каблови се полажу у флексибилном HFFR цреву  у 

зиду испод малтера и на PNK регалима. Плаћа се  

по дужном метру. 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

300     
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10. Испорука и полагање кабла N2XH 3x1,5 mm2  од  

разводног ормана  до PP  централе. Каблови се 

полажу у зиду  испод малтера. Плаћа се по  дужном 

метру, са повезивањем на оба краја. 

 

 

 

m 

 

 

 

10 

    

11. Функционално испитивање са издавањем 

потребних атеста о исправности система за дојаву 

пожара. 

kom 1     

 
2.УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈА  АУТОМАТСКЕ  ДОЈАВЕ  ПОЖАРА 

 
  

        

 3.ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ   

 Опис позиције радова 
Јединица 

мере 
количина 

Једнинична 

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(3х4) 7(3х5) 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
      

I 1. Демотажа санитарије из мокрих чворова, 

хоризонтали пренос, изношење из објекта и  

складиштење на место које одреди Инвеститор. 

Обрачун по комаду  

 

wc шоље комплет 

писоари 

славине са тушем 

испирачи  

бојлери 

лавабои 

судопере 

рукохвати за особе са инвалидитетом 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

 

 

 

18.00 

4.00 

8.00 

12.00 

6.00 

52.00 

6.00 

3.00 

 

    

I 2. Фино планирање дна рова канала са пројектованим 

падовима, израда набијеног бетона дебљине  

10-15 cm за постављање дренажне канализације. 

Обрачун по m
2 

 

 

 

m
2 

 

 

 

81.80     
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I 3. Набавка каменог агрегата гранулације 16-32 mm 

преко дренажних цеви  Ø 160 mm укупне дебљине 

до 80 cm . Обрачун по m
3
. 

 

 

m
3 

 

 

40.90     

I 4. Набавка и уградња сепарисаног песка гранулације 

0-4  mm  за стабилизацију  PVC канализационих  

цеви дебљине 20 cm испод цеви и 20 cm  преко 

цеви у ширини рова. 

Обрачун по m3. 

 

 

 

m
3 

 

 

 

16.36 

    

I 5. Набавка, транспорт и насипање шљунка просечне 

висине 100 cm а остатак до врха терена поравнати 

земљом из ископа. Обрачун по m3. 

 

 

m
3 

 

 

85.89     

I 6. Геодетско обележавање трасе канализационе 

мреже. Обрачун по m. 

 

m 

 

81.80     

I 7. Демонтажа водоводне мреже од поцинкованих цеви 

у зиду и поду мокрих чворова, свлачионица, 

кухиње, учионицама. Обрачун по m. 

 

 

m
1 

 

 

357.00     

I 8. Демонтажа постојеће вертикалне и хоризонталне 

канализационе мреже пречника Ø50mm-Ø120mm у 

мокрим чворовима од ливених оловних цеви јер је 

иста  веома оштећена. Обрачун по метру дужном. 

 

 

 

m
1 

 

 

 

32.50     

 Свега припремни радови:   

II САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА       

II 

1. 

Извршити испитивање непропустљивости 

водоводне мреже, под пробним хидрауличким 

притиском све по прописима. Пробни притисак не 

може бити мањи од 12 бара. Обрачун по m 

испитане мреже. 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

357.00     

II 

2. 

Набавка цеви и израда водоводне мреже од PPR  

цеви у свему према постојећој инсталацији, 

општем опису и упутству надзорног органа . У 

цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске 

комаде, припремно завршне радове, пренос 

материјала, израда и затварање жљебова или 
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монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, 

пробијање рупа у зидовима, међуспратним 

конструкцијама, сечење цеви, спајање, давање пада, 

изолација цеви, преглед водова и привремено 

затварање отвора цеви ради испитивања. Ценом 

обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне 

скеле где висина  уградње то захтева. Обрачун по m 

изведене мреже. 

 

Ø 15 mm 

Ø 20 mm 

Ø 25 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

m 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.00 

211.00 

81.00 

II 

3. 

Набавка, израда изолација водоводних цеви у 

жљебовима паронепропусном профилисаном 

изолацијом на бази синтетичког каучука  дебљине 4 

mm. Ценом обухватити лепљење изолације и 

обраду лепљивом траком. 

 

Ø 15 mm 

Ø 20 mm 

Ø 25 mm 

 

 

 

 

 

 

m 

m 

m 

 

 

 

 

 

 

65.00 

211.00 

81.00     

II 

4. 

Набавка и монтажа пропусних вентила са навојним 

спојем. Обрачун по комаду. 

 

Ø 15 mm 

Ø 20 mm 

Ø 25 mm 

 

 

 

m 

m 

m 

 

 

 

26.00 

42.00 

16.00     

II 

5. 

Извршити испирање и дезинфекцију водоводне 

мреже у свему према важећим прописима. Након 

дезинфекције прибавити атест о санитарној 

исправности мреже и воде. Обрачун по m. 

 

 

 

m 

 

 

 

357.00     

 

Свега санитарна водоводна мрежа: 
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III КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА-ДРЕНАЖА       

III 

1. 

Набавка, транспорт и израда дренажне мреже од 

PVC дренажних, перфорираних цеви са потребним 

фазонским комадима. У цену урађунати и сав 

потребан спојни материјал као и потребну скелу за 

уградњу где је то потребно. Обрачун по m изведене 

мреже. 

 

Ø 160  

 

 

 

 

 

 

 

m
1 

 

 

 

 

 

 

 

47.50     

III 

2. 

Набавка и уградња PVC канализационих цеви за 

одвођење дренаже у речно корито.  Обрачун по m 

комплет са фазонским комадима. 

Ø 160  

 

 

 

m
1 

 

 

 

34.30     

III 

3. 

Испитивање  канализационе мреже на пропусност 

и водоиздржљивост спојева. Обрачун по m.  

 

m
1 

 

34.30     

III 

4. 

Набавка и уграђивање  PVC канализационих цеви и 

одговарајућих фасонских комада  (доњи 

одводници). Ø 160 .Обрачун  по m1. 

 

 

m
1 

 

 

12.30     

III 

5. 

Набавка и уграђивање  PVC канализационих цеви и 

одговарајућих фасонских комада  (горњи  

одводници). Ø 110 .Обрачун  по m1. 

 

 

m
1 

 

 

20.20     

III 

6. 

Набавка и уграђивање подних сливника од PVC –а 

са емајлираним ростом, хоризонталне или 

вертикалне израде. Обрачун по комаду.  Ø50 

 

 

kom 

 

 

16.00     

 Свега канализациона мрежа:   

IV САНИТАРИЈА       

IV 

1. 

Набавка, транспорт и монтажа керамичке WC 

шоље тип Simplon  са припадајућом опремом: 

 

керамичка шоља 

бешумни PVC водокотлић 

одговарајућа даска за WC  шољу 

потребан спојни и заптивни материјал 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

18.00     
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IV 

2. 

Набавка, транспорт и монтажа керамичке PVC  

шоље за особе са инвалидитетом: 

 

керамичка шоља 

бешумни PVC водокотлић 

одговарајућа даска за WC  шољу 

потребан спојни и заптивни материјал 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

1.00     

IV 

3. 

Набавка и монтажа керамичког умиваоника са  

следећим елементима: 

 

керамичка шкољка умиваоника 550 х 490 

одливни вентил са металним сифоном и розетом 

одливнo  PE  колено Ø 50 

угаони кугласти вентил за топлу и хладну воду 

потребан  спојни и заптивни материјал 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

52.00     

IV 

4. 

Набавка, транспорт и уградња бојлера 80 l  комплет 

са свим потребним материјалом. Обрачун по 

комаду. 

 

 

kom 

 

 

6.00     

IV 

5. 

Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне 

батерије. Обрачун по комаду комплет намонтирано. 

 

kom 

 

52.00     

IV 

6. 

Набавка и уградња зидне батерије комплет са 

тушем за туш кабине. Обрачун по комаду. 

 

kom 

 

8.00     

IV 

7. 

 Набавка и уградња дводелне судопере у кухињи. 

Обрачун по комаду. 

 

kom 

 

3.00     

IV 

8. 

Набавка и уградња једноделне судопере у кабинету 

за хемију. Обрачун по комаду. 

 

kom 

 

3.00     

IV 

9. 

Набавка и уградња писоара према типу постојећег 

одвода, комплет са свим потребним фазонским 

комадима. 

 

 

kom 

 

 

4.00     

IV 

10. 

Набавка, транспорт и уградња ситне  галантерије: 

држач тоалет папира 

огледало 

држач течног сапуна 

ситна галантерија 

WC четка 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

18.00 

26.00 

36.00 

24.00 

18.00     
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IV 

11. 

Набавка, транспорт и уградња ситне  галантерије за 

особе са инвалидитетом: 

 

држач тоалет папира 

држач течног сапуна 

ситна галантерија 

WC четка 

корпа за отпатке  

етажери са огледалима 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00     

 Свега санитарија:   

V РАЗНИ РАДОВИ       

V1. Затрпавање рова пробраном земљом из ископа. 

Обрачун m
3
. 

 

m
3 

 

60.12 
    

V2. Набавка армирано бетонских цеви Ø1000 mm  а по 

шеми ознаке KS1, KS2 уградња на слоју аб плоче 

дебљине 15 cm  (плоча  армирана двоструком  

мрежом  Q335 ). /У цену урачунати и пењалице 

Ro12/20 cm / (Потрошња цеви по једном комаду 

шахте је 1.5 комада). 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

3.00     

V3. Набавка  и уградња  конусних прстенова –

завршетака цеви Ø1000 за шахте KS1 и KS2  и  

KS3. Обрачун по комаду.  

 

 

kom 

 

 

3.00     

V4. Набавка и уградња армирано бетонских цеви 

Ø1000mm  а по шеми KS 3 на слоју аб плоче d=15 

cm (плоча армирана двоструком мрежом  Q335). 

Обрачун по комаду / у цену урачунати и пењалице 

од Ro12/ 20 cm/ 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

2.00     

V5. Набавка и уградња  ливеногвозденог поклопца Ø 

600mm за шахте  KS1, KS2, KS3 носивости до 300 

kN. Обрачун по комаду.  

 

 

kom 

 

 

3.00     

V6. Израда изливне грађевине на крају дренаже од аб 

бетона MB 30 у свему према прилогу у графичкој 

документацији. Обрачун по комаду. 

 

 

kom 

 

 

1.00     
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V7. Израда разупирања  ровова и осигурање јаме 

приликом ископа земље и монтаже цеви, према 

детаљу из пројекта, са комплетном демонтажом 

дрвене конструкције, пре затрпавања цеви. 

Обрачун по m
2
 / Просечна ширина рова 100 cm a 

дубина од 190 до 300  cm/. 

 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

 

294.00     

V8. Набавка и уградња геофилца преко слоја 

сепарисане гранулације 16-32 mm, као заштита од 

продора земље . Обрачун по m
2
. 

 

 

m
2 

 

 

156.00     

 Свега разни радови:   

З Б И Р Н А     Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   

 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

II САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА   

III КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА   

IV САНИТАРИЈА   

V РАЗНИ РАДОВИ   

3.СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ: 
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 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 (3х4) 7(3х5) 

04- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

А    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

A I  РАЗВОДНИ  ОРМАНИ 

I 1. Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем 

разводном орману  GRО и уградња следеће 

новопројектоване опреме: 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 1 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 4 

-аутоматски осигурачи 25А, В тип, kom 21 

-ДИН шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и ситан 

монтажни инсталациони материјал, kom 1. 

 

Укупно разводни орман GRО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     

I 2. Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем 

разводном орману RO-1 и уградња следеће 

новопројектоване опреме. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 10 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 10 

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 25/0,5А, kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и ситан 

монтажни инсталациони материјал, kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     

I 3. Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем 

разводном орману RO-2  и уградња следеће 

новопројектоване опреме. 
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-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 7 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 11 

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 25/0,5А, kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и ситан 

монтажни инсталациони материјал, kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-2: 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

1 

I 4. Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем 

разводном орману RO-3  и уградња следеће 

новопројектоване опреме. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom11 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 10 

-четворополан  RCD (ZUDS) уређај 25/0,5А, kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и ситан 

монтажни инсталациони материјал, kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     

I 5. Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећим 

разводним орманима RO-4 и RO-5 уградња следеће 

новопројектоване опреме. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 5 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 6  

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 25/0,5А, kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и ситан 

монтажни инсталациони материјал, kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-4 и RO-5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2     

I 6. Набавка, испорука и монтажа разводног ормана 

RO-6 од два пута декапираног лима са вратима и 

бравом за закључавање за уградну монтажу 

димензија 630х 340 mm. 

У орману се предвиђа уградња. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 12 
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-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 12 

-Трополни   нисконапонски  гребенасти прекидач  

  GP 40A за монтажу на DIN шину, kom 1 

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 25/0,5А, kom 1 

 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и ситан 

монтажни инсталациони материјал, kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

I УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:                                                                   

        

 Опис позиције радова 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВЦ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

A II    И Н С Т А Л А Ц И О Н И    Р А Д О В И 

II 

1. 

Набавка, испорука материјала и израда инсталације 

монофазног извода за напајање PP централе  у 

приземљу проводником N2XH –J  3x1,5mm
2 
 у зиду 

испод малтера. 

Плаћа се по дужном метру са повезивањем. 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

3     

II 

2. 

Набавка, испорука материјала, пренос алата и 

материјала, размеравање и обележавање трасе 

полагања проводника. 

N2XH-J 3x1,5 mm
2
, израда продора и рупа у зиду 

од опеке, уградња разводних инсталационих кутија 

израда потребних веза у разводним кутијама са 

затварањем разводних кутија за израду сијаличних 

места противпаничне расвете.  
У цену је урачуната испорука и монтажа и остали 

ситан инсталациони материјал. Просечна дужина 

кабла по сијаличном месту  је 12 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22     

II 

3. 

Набавка и испорука материјала, потребан рад за 

замену дотрајалих  монофазних шуко 

прикључница.  
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Комплет изведено, са уградњом  монофазне шуко 

утичнице 16A, плаћа се по комаду. 

 

kom 

 

65 

II 

3.1. 

Набавка и испорука материјала, потребан рад за 

замену дотрајалих  монофазних шуко 

прикључница. 

Утичница у учионици за ученике нижих разреда –

учионица бр. 28 у приземљу,  је са поклопцем  са 

могућношћу забрављења. 

Комплет изведено, са уградњом монофазне шуко 

утичнице 16А, плаћа се по комаду.  

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

1     

II 

4. 

Набавка и испорука материјала и потребан рад за 

замену KIP прекидача са сигналним сијалицама, за 

укључивање бојлера, 16А. 

Комплет изведено, са уградњом KIP  прекидача 

16А , плаћа се по комаду. 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

7     

II 

5. 

Набавка и испорука материјала и потребан рад за 

замену обичних једнополних прекидача, беле боје  

(RAL 9003), номиналне струје 10А, напона 250 V ˜, 

стандард : IEC 60669-1.  

 

 

 

kom 

 

 

 

50     

II 

6. 

Набавка и испорука материјала и потребан рад за 

замену  серијских прекидача, беле боје (RAL 9003), 

номиналне струје 10А, напона 250 V ˜, стандард : 

IEC 60669-1. 

 

 

 

kom 

 

 

 

32     

II 

7. 

Поправка свих  оштећених делова објекта  

насталих током извођења радова. 

 

pauš. 

 

    

II 

8. 

Остали ситни предвиђени и непредвиђени радови и 

материјал за завршетак комплетне инсталације  

(разводне  кутије гипс, изолир трака и остали ситни 

елементи које купити од произвођача опреме). 

Плаћа се комплет сав потребан материјал и рад 

потребан за завршетак и пуштање у исправан рад 

инсталације. 

 

 

 

 

 

 

pauš.      

II   ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ УКУПНО:   
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РБ 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: 

 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7(3х5) 

A III    С В Е Т И Љ К Е 

III 

1. 

Демонтажа постојећих светиљки на приземљу и 

спрату 1 и одлагање светиљки на место које 

предвиди инвеститор у оквиру објекта. 

 

 

kom 

 

 

158     

III 

2. 

Испорука, уградња и повезивање LED надградне 

светиљке квадратног облика израђена од 

алуминијума са опалном капом од синтетичког 

материјала намењена  за монтажу на плафон за 

осветљење ходника и других помоћних 

просторија, опремљена системом са интегрисаним  

LED извором снаге 17W за рад на мрежном напону 

220-240 V. Време паљења светиљке максимум 0.5 s. 

Просечан животни век већи од 20.000 радних сати. 

Светлосни флукс минимум 2000 lm.  

Ефикасност извора светлости је минимум 117 

lm/W. Температура боје светлости 4000К. Степен 

механичке заштите  IP20. 

Светиљка је димензија 32,2х32,2cm висине 7,5cm.  

Светиљка је типа MAUVE 40K LED CEILING SQ 

17W Philips, или слична.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87     

III 

3. 

Набавка, испорука и уградња светиљке за монтажу 

у просторијама канцеларија и катедри, израђене 

у LED  технологији предвиђена за надоградну 

монтажу. Кућиште светиљке је од челика, обојено у 

белу боју RAL 7035. Протектор  од транспарентног 

поликарбоната. Степен механичке заштите је IP65. , 

а отпорност на удар је IК08, док је струјна класа I. 

Светиљка се испоручује у комплету са лед 

модулима са бојом светлости 4000К, индексом 

репродукције  боје CRI › 80. Ефикасност на почетку 

радног века је min.  100 lm/W,  укупан флукс 
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система је 3600 lm.  Укупна снага система је 

максимално 36 W.  Фактор снаге је 0.8. Време  за 

који светлосни флукс падне на 70% иницијалног 

флукса је 30000 сати, L70B50. Димензије светиљке 

су 63x1250mm,  дубина максимално 82 mm.  

Светиљка је усклађена са европским стандардима 

који важе  за производе, има CE  знак. Светиљка 

слична типу Philips  Ledinarire Waterproof WT060C 

LED36S/840 PSU L 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

III 

4. 

Набавка, испорука и уградња LED  компактног  

рефлектора за монтажу  у фискултурној сали , за 

опште намене дизајниран као економична замена за 

традиционалне халогене рефлекторе.  Укупна снага 

рефлектора је 100W. Неутрално беле боје светлости 

температуре 4000К. Трајност извора је 30000 сати. 

Флукс светиљке је 10000 lm, а  светлосна 

ефикасност 100  lm/W. Израђен од алуминијума и 

поклопцем од стакла  у  IP заштити 65 и IK07. Ради 

на температури од -25 до +40 степени. Гаранција 3 

године. Потребно је да има RoHS. Рефлектор 

сличан типу Philips  BVP106  LED100 /740 PSU 

VWB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15     

III 

5. 

LED  уградна светиљка правоугаоног облика 

израђена од алуминијума са сјајним параболик  

растером намењена за монтажу у плафон  за 

осветљење учионица, ходника и других 

просторија, опремљена системом два LED извора 

по 16 W цевастог облика са стакленим омотачем  

типа  MASTER  LEDtube T8. Снага  светиљке 32W  

предвиђена за рад на мрежном напону 220-240V. 

Време паљења светиљке максимум 0.5s.  

Просечан животни век 50.000 радних сати. 

Светлосни флукс минимум 5000 lm.  Ефикасност 

извора светлости је минимум 156 lm/W.   Индекс 

репродукције  CRI минимум 80, UGR ≤ 19, (UGR –

Unified Glare Rating). Температура  боје светлости 
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4000К. Енергетска класа А++. Степен механичке 

заштите IP 40. Потребно је да светиљка има 

могућност минимум 200.000 циклуса укључења. 

Потребно је да се сервис извора врши без отварања 

светиљке, без алата и интервенције на инсталацији. 

Потребно је доставити   енергетски пасош  извора 

светлости. Светиљка типа Fluoelektro FFSN-PS 

2xMasterLED Tube.    

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

III 

6. 

Испорука и уградња асиметричне светиљке дужине 

1200 mm за осветљавање школске табле за монтажу 

на плафон опремљена системом четири LED извора 

по 16W  цевастог облика са стакленим омотачем 

типа CorePro LEDtube T8. Снага светиљке 64W 

предвиђена за рад на мрежном напону 220-240V . 

Време паљења светиљке максимум  0.5s. Просечан 

животни век 50.000 радних сати. Светлосни флукс 

минимум 5000 lm. Ефикасност извора светлости је 

минимум 156 lm/W  Индекс репродукције CRI 

минимум 80. Температура боје светлости 4000К. 

Енергетска класа А++ . Степен механичке заштите   

IP40. Потребно је да светиљка има могућност 

минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је 

да се сервис извора врши без отарања светиљке, без 

алата и интервенције на инсталацији.  

Комплет са висилицама од 1 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

III 

7. 

Испорука и уградња ''бродске'' светиљке у 

техничким просторијама, ливена од легуре 

алуминијума под притиском и стакленим 

поклопцем као заштитом сијалице.  

Предвиђена је за  употребу у тешким условима 

експлоатације попут индустријских постројења, на 

отвореним објектима итд. 

Израђује се са једним или две водо-непропусне 

уводнице. Задовољава ниво заштите  IP65.  

Предвиђена је за употребу са сијалицама снаге дo 

100 W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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III 

8. 

Набавка, испорука, уградња и повезивање паник 

светиљке , са LED  извором, 100 lm, IP42, 230V  са 

аутономијом рада 3h након нестанка електричне 

енергије. Све светиљке да одговарају нашим 

прописима. Плаћа се по комаду намонтирана  

светиљка са изворима и предспојним справама 

уколико исте арматура поседује. 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

    

 3)   СВЕТИЉКЕ  УКУПНО:   

 

А Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г Е Т С К Е    И Н С Т А Л А Ц И Ј Е   

1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ   

2 ИНСТАЛАЦИОНИ  РАДОВИ   

3 СВЕТИЉКЕ   

А)  УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

 

        

бр 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: 

Б    ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 1. Демонтажа постојеће громобранске инсталације на 

деловима објекта где се реконструише кровни 

покривач. 

 

 

paušal 

 

 

     

 2. Полагање траке Fe/Zn 20x3 mm SRPS N.B4.901Č на 

већ постављене потпоре. Тачну дужину утврдиће 

надзор на лицу места.   

У цену улази постављање траке која је раније 
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демонтирана и предвиђена  у позицији бр. 1 m 30 

 3. Набавка, испорука и постављање потпора за 

кровни вод по лиму SRPS N.B4.923 

 

kom 

 

20     

 4. Набавка, испорука и уградња штапне хватаљке са 

уређајем за рано стартовање, са временом 

предњачења Δt =40µs, заједно са испоруком и 

монтажом цеви h=6m, (5m изнад  највише тачке 

крова) за ношење штапне хватаљке. 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

1     

 5. Набавка, испорука и постављање  бројача удара на 

једном од спустова. 

 

kom 

 

1     

 6. Остали ситан материјал и рад везан за 

громобранску  инсталацију који дефинисати са 

надзором и по потреби уградити. 

 

 

paušal 

 

 

     

        

Б)  ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:   

 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(3х4) 7(3х5) 

Ц  ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 

1. По завршеном прегледу изведених радова треба 

извршити Законска предвиђена испитивања: 

    -Преглед и испитивање електричне инсталације 

са издавањем Стручног налаза; 

    -Преглед и испитивање громобранске 

инсталације са издавањем Стручног налаза; 

    -комплетирање завршених радова на напред 

описан начин, уз сва наведена испитивања давање 

атеста и упутства као и пуштање инсталације и 

предаје листе инвеститору на употребу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pauš.      

Ц)  ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈE УКУПНО:   
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З Б И Р Н А     Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

А ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

Б ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

Ц ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ   

УКУПНО  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

 

5. М А Ш И Н С К Е    И Н С Т А Л А Ц И Ј Е 

 

 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 (3х4) 7 (3х5) 

1. Демонтажа  постојећих  радијатора и цевне 

инсталације и изношење на место које одреди 

инвеститор на даљину до 50 m (постојећа цевна 

мрежа и радијатори дати у графичкој 

документацији)  

 

 

 

 

кпл. 

 

 

 

 

1     

2. Демонтажа комплетне инсталације развода у 

котларници и изношење на место које одреди 

инвеститор на даљину до 50 m. 

 

 

кпл. 

 

 

1     

3. Испорука и уградња топловодног котла на пелет 

типа PNG 200 произвођача ''Подвис'' или сл. са 

гориоником, пужним транспортером и спремником 

за пелет. 

Рад горионика аутоматски и програмибилни. 

 -капацитет котла 200  KW  

-димњача Ø 220 
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-довод и одвод  воде ДН50 НП6 

-радни притисак 3 бара 

-садржај воде 406 лит. 

-маса 410 кг 

 

 

 

кпл. 

 

 

 

1 

4. Испорука и монтажа сабирника и разделника  од 

челичних цеви Ø200х1000 дебљине 3,6мм 

Изолиран минералном вуном  д=120 мм и облогом 

од алуминијумског лима д=0,8 мм 

 

 

 

кпл. 

 

 

 

2     

5. Испорука и уградња циркулационих пумпи са 

фреквентном електронском регулацијом 

произвођача Grundfos  или сл. следећих 

карактеристика: 

 

ALPHA 2 25-80 180 

максимални проток Q=0,6  l/s  

напор пумпе 23  Kpа 

напон 220V снаге 0,04-0,44А 

заштита Х4D   

прикључак 6/4''  

снага 3-50 W 

(грана 1, 2 и 3) 

 

ALPHA 1 20-60 120 

максимални проток Q=0,15  l/s  

напор пумпе 2  Kpа 

напон 220V снаге 0,09-0,29А 

заштита Х4D   

прикључак 3/4''  

снага 3-17 W 

(заштита хладног краја) 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

6. Испорука и уградња запорних кугл вентила: 

ДН 15 НП 6 

ДН 20 НП 6 

ДН 32 НП 6 

ДН 40 НП 6 

ДН 50 НП 6 

 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

 

4 

2 

26 

12 

4     
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7. Испорука и уградња неповратних вентила 

ДН32 НП6 

ДН40 НП6 

 

ком 

ком 

 

1 

2     

8. Испорука и уградња преструјних вентила 

произвођача ''Heimeiеr '' или одговарајући типа 

Hidrolux 

ДН20 НП6 

 

 

 

ком 

 

 

 

3     

9. Испорука и уградња хватача нечистоћа  

ДН32 НП6 

ДН40 НП6 

 

ком 

ком 

 

1 

2     

10. Испорука и уградња трокраког мешајућег вентила 

ДН 20 НП6 произвођача ''Heimeiеr '' или слично 
ком 1     

11. Испорука и уградња трокраког мешајућег вентила 

ДН 32 НП6 са електромотором произвођача 

''Heimeir '' или слично 

 

 

ком 

 

 

3 

    

12. Испорука и уградња дигиталног регулатора грејања 

са 5 кругова грејања типа Heatron WCHR или 

слично 

 

 

ком 

 

 

1 

    

13. Спољни сензор температуре опсега -30 до +50 С ком 1     

14. Испорука и монтажа експанзионе посуде запремине 

V=200 litara  типа  ''Elmet '' или сл.  

ком 

 

1     

15. Испорука и монтажа алуминијумских радијатора 

''Глобал'' типа VOX или слично са израдом 

радијаторске везе. 

VОX 600 

VОX 800 

 

 

 

чл 

чл 

 

 

 

1559 

102     

16. Испорука и монтажа термостатских вентила са 

термоглавом антивандал типа Б са предрегулацијом  

протока произвођача ''Heimeiеr'' типа EClipse  F или 

сл. Захтевани проток се директно подешава на 

вентилу од 10-150 л/х 

ДН 10 

 

 

 

 

 

ком. 

 

 

 

 

 

110     
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17. Испорука и уградња радијаторских навијака 

произвођача ''Heimeiеr'' типа Regulux или сл.  

 

ДН 10 

ДН 15 

 

 

 

kom 

kom 

 

 

 

108 

2     

18. Испорука и уградња одзрачних славиница   1/2 '' са 

потребним редукцијама  1'' 

 

кпл. 

 

110     

19. Испорука и уградња радијаторских носача и 

одстојника. 

 

кпл 

 

220     

20. Испорука и уградња славиница за пуњење и 

пражњење 1/2 '' са потребним  редукцијама 1'' 

 

кпл 

 

110     

21. Испорука и уградња челичних бешавих цеви по 

стандарду  SRPS EN 10220 

Ø 17,2x2,2 

Ø 21,3x2,2 

Ø 26,9x2,6 

Ø 33,7x2,6 

Ø 42,4x2,9 

Ø 48,3x3,2 

Ø 60,3x3,6 

 

 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

 

 

680 

120 

170 

90 

150 

30 

40     

22. Испорука и уградња хамбуршких лукова 

Ø 17,2x2,6 

Ø 21,3x2,9 

Ø 26,9x2,9 

Ø 33,7x3,2 

Ø 42,4x2,9 

Ø 48,3x3,2 

Ø 60,3x3,6 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

60 

24 

16 

4 

24 

14 

10     

23. Потрошни материјал за израду инсталације 

ацетилен, кисеоник, брусне плоче и сл. Паушално у 

вредности 50% од ставки 21 и 22 
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24. Чишћење цеви  до светлог сјаја и фарбање цеви 

заштитном и завршном бојом отпорном на 

температуру. 

 

 

m
2 

 

 

160     

25. Бушење хоризонталних и вертикалних  рупа за 

цевовод са обрадом рупа. 

 

 

kom 

 

 

90     

26. Израда носача  хоризонталног цевовода од 

квадратних цеви 20х20. 

 

kg. 

 

80     

27. Испорука  и монтажа шелни за везивање 

вертикалних водова на зид: 

Ø 21,3 

Ø 21,3 

Ø 26,9 

Ø 33,7 

Ø 42,4 

Ø 48,3 

Ø 60,3 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

48 

22 

12 

14 

10 

8 

4     

28. Испорука  и уградња термоманометра  до 120 Ц и 6 

бара. 

 

 

kom 

 

 

2     

29. Испорука и уградња вентила сигурности 3 бара 

ДН20НП6 

 

 

kom 

 

 

1 

    

30. Санација постојећег димњака, чишћење и фарбање.  

kpl. 

 

1     

31. Испорука и уградња димњаче Ø220 mm  

kpl. 

 

1     

32. Испорука и уградња изолације цеви у котларници 

минералном вуном и облогом од алумунијумског 

лима д=0,5мм 

 

ДН32 д=30мм 

ДН40 д=50мм 

ДН50 д=50мм 

 

 

 

 

m
2 

m
2 

m
2 

 

 

 

 

20 

25 

10     
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33. Испорука и уградња аксијалних вентилатора типа 

HXBR/4-400 произвођача ''S&P '' или одговарајућег 

са регулатором брзине ROB-4/RMB 1,5 следећих 

карактеристика: 

број обртаја 1395 о/мин 

напон струје 230 V/50 Hz, монофазни 

снага 268 W 

проток ваздуха 5080 m
3
/h  

пречник Ø400 mm 

(у цену урачунати  израду отвора у зиду са 

завршном обрадом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2     

34. Испорука и уградња жалузине од алуминијума. 
kom 2     

35. Испорука и уградња заштитне мреже. 
kom 2     

36. Припремно завршни радови 
pauš. 1     

37. Израда пројекта изведеног објекта. 
kom. 1     

38. Испирање, испитивање и пуштање у рад 

инсталације са регулацијом протока на вентилима. 

Обука радника у  котларници.  

 

 

kpl. 

 

 

1     

39. Урегулисавање, мерење и израда елабората о  

регулацији  термостатских вентила и преструјних 

вентила. 

 

 

kpl 

 

 

1     

40. Испорука комплетне атестне и друге документације 

потребне за технички пријем и присуство 

техничком пријему. 

 

 

pauš. 

 

 

     

УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:   

      

6)  ОПРЕМА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД  ПОЖАРА 

 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 
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Бр. 1 2 3 4 5 6(3х4) 7(3х5) 

1. Набавка, испорука и постављање противпожарног  

апарата Тип: S-9 

 

kom 

 

11 

    

2. Набавка,  испорука и постављање противпожарног  

апарата   Тип: CO2 -5 

 

kom 

 

4 

    

3. Набавка, испорука и постављање табле са 

обавештењима  из области ЗОП  (упутства за 

поступање у случају пожара и сл.) 

 

 

kom 

 

 

11 

    

УКУПНО ОПРЕМА И  СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА:   

 

 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 

1.ГРАЂЕВИНСКО-   ЗАНАТСКИ   РАДОВИ  

                  2.ИНСТАЛАЦИЈА  АУТОМАТСКЕ  ДОЈАВЕ  ПОЖАРА  

                  3.ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

      4.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ   ИНСТАЛАЦИЈЕ  

                  5.МАШИНСКЕ   ИНСТАЛАЦИЈЕ  

      6.ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ  ОД  ПОЖАРА  

 

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. 
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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: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 

Редни 

број 

Опис радова Материјал/опрема и захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

      

АРХИТЕКТУРА   

V 1. Набавка, транспорт и уградња алум. 

конструкција  врата и преграда (са 

термичким прекидом), пластифициран  у 

браон боји у договору са Инвеститором. 

Монтажа сувим поступком са претходно 

уграђеним ''слепим штоком'' (од челичних 

кутија 30х20-са анкерима) Коефицијент 

пролаза топлоте целе конструкције  (сходно 

ЕЕ правилнику) максимално 1.2wK/m2. 

Стаклена испуна врата 6+10+4=20 mm: 

(двоструко стакло, са унутрашње стране 

panpleks 3+3mm, а спољно 4mm),  (стакло 

пакет испуњен аргоном). Врата снабдевена 

(урачунато у позицију) алуминијумским 

прагом-профилом за под, бравом ''буренце'' 

(са 5 кључа) гуменим одбојником поља 

отварања, стопером (за фиксирање једног 

крила), стандардним оковом, шаркама (мин 

три шарке) Врата евакуациона,  снабдевена  

''антипаник'' бравом (са хоризонталном 

''антипаник'' полугом  за отварање у правцу 

евакуације), уређењем за аутоматско 

затварање и полираним вертикалним  

рукохватом (са спољне стране). По обиму 

са унутрашње и спољне стране предвидети 

алуминијумску лајсну за везу са обимним 

конструкцијама (боје  столарије) и 

херметизациони структурални кит.  

- алум. конструкција  врата и 

преграда  са термичким прекидом  

- Коефицијент пролаза топлоте целе 

конструкције  максимално 

1.2wK/m2. 

- Стаклена испуна врата 6+10+4=20 

mm: (двоструко стакло-једно 

нискоемисионо, са унутрашње 

стране panpleks 3+3mm  - а 

спољно  4mm),( стакло пакет 

испуњен аргоном) 
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Отварање врата по скици из шеме 

столарије, надсветло се отвара на ''вентус''. 

Прагови врата морају се утопити у под како 

би се омогућио приступ особама са 

инвалидитетом. 

V 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка, транспорт и уградња прозора у 

конструкцији од шестокоморних, 

квалитетних PVC  профила, отпорних на 

UV зрачење, прскање, увијање и друге 

деформације, браон боје у декору дрвета 

или у договору са Инвеститором, са 

уметнутим поцинкованим  профилима и 

најмање три заптивне гумене траке по 

обиму рамова и крила. Обезбедити 

природно струјање ваздуха потпуно 

затвореним крилима преко два  ваздушна 

канала, прозора типа ''Regel Air'' 

(регулишући механизам  омогућава 

минималну вентилацију просторије и 

спречава кондензацију и појаву влаге) 

Прозори су снабдевени квалитетним 

оковом и системом за учвршћивање 

основне PVC профиле за дуготрајно  

коришћење (најмање 15000 узастопног 

отварања и затварања). Основни оков је за 

''Ventus'' отварање. Класично отварање (за 

доња крила) је такође обезбеђено (због 

прања)  преко стандардног окова, али са 

ручком за PVC  столарију са кључем (због 

безбедности –препорука). Застакљивање је 

термопан пакетом, херметички затвореним 

и испуњеним аргоном у међупростору, 

дебљина стакла по таблицама произвођача, 

зависно од димензије рама, принципијелно 

d=4+8+4+8+4mm. 

- Шестокоморни  PVC  профили, 

са уметнутим поцинкованим  

профилима дебљине мин 1,5мм 

и најмање три заптивне гумене 

траке по обиму рамова и крила. 

-  Обезбедити природно струјање 

ваздуха при потпуно затвореним 

крилима преко два  ваздушна 

канала, прозора типа ''Regel Air''   

- оков и систем за учвршћивање 

атестиран за најмање 15000 

узастопног отварања и 

затварања 

- Застакљивање је термопан 

пакетом, херметички 

затвореним и испуњеним 

аргоном у међупростору, 

дебљина стакла по таблицама 

произвођача, зависно од 

димензије рама, принципијелно 

d=4+8+4+8+4mm. 

(једно стакло обавезно 

нискоемисионо) 

- Укупни коефицијент пролаза 

топлоте ''k'', за целу 

конструкцију мора бити 

максимално 1.2wK/m2  

-атестну документацију за 

пропуштање воде, 

пропустљивост ваздуха и 
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(једно стакло обавезно нискоемисионо) 

Укупни коефицијент пролаза топлоте ''k'', за 

целу конструкцију мора бити максимално 

1.2wK/m2 (сходно правилнику ЕЕ). 

Уградњу прозора вршити анкеровањем у 

слепи челични шток (20/30mm) на 

max.растојању анкера од 70  cm.  Након 

уградње извршити заптивање простора 

између рама и зида одговарајућим 

средствима за заптивање  и поставити 

одговарајуће покривне  лајсне ) бочне 

стране затворити покривном лајсном. 

Споља окапницу-solbank (урачунату у цену 

позиције) израдити од челичног 

пластифицираног лима дебљине 0.70 mm, 

ширине до 25 cm, причврстити је котвама и 

херметизацијом онемогућити продор воде 

између дна прозора и зида. 

Прозор снабдевен и окапницом доњег крила 

рама прозора. Прозори су у основи браон 

боје пресвучени фолијом у декору дрвета. 

Дебљина поцинкованог лима је 1,5 mm 

Обрачун по комаду, по опису у свему према 

шеми, пропису и стандарду за овакву врсту 

радова. Слепи шток је урачунат у цену. 

 

отпорност на оптерећење ветром 
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V 4. Набавка материјала, израда браварских 

(против пожарних) двокрилних врата од 

црних кутијастих профила са испуном од 

панела од минералне вуне дебљине 40 mm,  

минизирање, фарбање у основну и завршну 

боју по избору Инвеститора. 

Противпожарна врата поседују фабрички 

атест, атест ЕU на 120 минута, 

ватроотпорности, као и атест домаћег 

института за испитивање материјала ''IMS ''  

на 120 минута ватроотпорности  и то према 

SRPS U.J1.160 

- Противпожарна врата треба да  

поседују фабрички атест, атест 

ЕU на 120 минута, 

ватроотпорности, као и атест 

домаћег института за 

испитивање материјала ''IMS ''   

на 120 минута ватроотпорности  

и то према SRPS U.J1.160.  

 

  

IX 2. Набавка и уградња  пластифицираног пода: 

Набавка и уградња завршне винил подне 

облоге у ролнама типа Tarket Spark или 

одговарајуће  сличне, лепљењем на 

претходно припремљену подлогу. 

Влажност подлоге мора да буде max 2% 

мерено  по CCM методи, при температури 

од  min 18º C . Обрачун по m
2
 урађеног 

пода. 

- Oсновне карактеристике подне 

облоге:дебљина 2 mm, класа 

хабања Т са ПУР заштитом, 

отпорност на ватру Бфл-с1, 

тежина 2220 г/м2, класе 34-43,  

отпоран на клизање Р9   

 

  

X 3. Набавка и постављање камене вуне 

дебљине 10 cm густине 140  kg/m3 FKDS. 

Камену вуну поставити као термо и звучну 

изолацију и противпожарну заштиту 

фасадних  зидова са завршном  силикатно 

силиконском обрадом по детаљима и 

упутству пројектанта.  

Обрачун по m
2
  изведене изолације. 

- камена вуна дебљине 10 cm 

густине 140  kg/m3 FKDS, 

λ=0.038 W/mK 

 

  

X 5. Набавка и постављање камене вуне у 

облику полутврдих плоча, дебљине 15 cm  

изнад таванице ученичког дела густине 100 

kg/m
3
.  Камену вуну поставити као термо и 

звучну изолацију са завршном силикатно 

силиконском обрадом, по детаљима  и  

упутству пројектанта. 

- камена вуна у облику 

полутврдих плоча, дебљине 15 

cm  изнад таванице ученичког 

дела густине 100  kg/m
3 

λ=0.038 W/mK 
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АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА   

1. Испорука и монтажа комплетно опремљене 

интерактивне адресабилне централе сличне 

типу IFS 7002 ''uniPOS''Бугарска, 

капацитета 2 петље са максимално 125 

детектора по петљи, аутоматско или ручно 

програмирање детектора, LCD дисплеј са '' 

touch screen''  као и команде на централи, 

250    противпожарних зона  (60 детектора у 

зони), 10000 архивираних догађаја, 

контрола излазно/улазних модула са 

централе, 3 релејних излаза, 2 контролисана 

излаза, повезивање централе у CAN мрежи 

са још 125 централа или рипитер панела, 

могућност менија по избору основна 

(енглески, српски, италијански, шпански и 

бугарски), могућност тестирања и 

управљања преко PC тастатуре. Централа 

има SGS атест по EN-54. Централа се 

испоручује са резервним напајањем 2х12V, 

18 Ah. 

 Централа има  SGS   атест  по  EN-54. 

 

Исправе о усаглашености са 

СРПС ЕН54-2, СРПС ЕН54 и 

правилником о 

електромагнетној 

компатибилности 

  

2. Испорука и монтажа оптичког 

интерактивног адресибилног  јављача дима 

сличног типу FD 7130   ''uniPOS''  Бугарска, 

са базом 7100 (са прикључком за паралелни 

индикаор), радни опсег 9 до 30 VDC, са 

уграђеним изолатором, 3 ниво осетљивости 

на концентрацију дима, аутоматско 

програмирање преко централне јединице.  

Детектор има сертификат SGS  Швајцарска 

EN54-7. 

Исправе о усаглашености са 

СРПС ЕН54-7 и правилником о 

електромагнетној 

компатибилности 
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3. Испорука и монтажа термодиференцијалног 

интерактивног адресибилног  детектора 

пожара сличног типу FD 7120 ''uniPOS''  

Бугарска,  са базом, радни опсег 9 до 30 

VDC, са уграђеним изолатором, 3 ниво 

осетљивости на концентрацију дима као и 

могућност диференцијације температуре, 

аутоматско програмирање  преко централне  

јединице, са базом 7100. Детектор има 

сертификат SGS  Швајцарска  EN54-5/7. 

Исправе о усаглашености са 

СРПС ЕН54-5 и правилником о 

електромагнетној 

компатибилности 

  

4. Испорука и монтажа  ручног интерактивног 

адресибилног детектора пожара сличног 

типу FD  7150 ''uniPOS '' Бугарска , са 

црвенoм  LED  диодом и кутијом за 

унутрашњу употребу, радни опсег 9 до 30 

VDC , са уграђеним изолатором. 

Детектор има сертификат  SGS Швајцарска     

EN54-11. 

Исправе о усаглашености са 

СРПС ЕН54-11 и правилником о 

електромагнетној 

компатибилности 

  

8. Испорука и полагање каблова J-H(St) H 

2х2х0.8 mm и повезивање детектора и 

јављача пожара, паралелних индикатора и 

остале опреме стабилне инсталације за 

дојаву пожара. Каблови се полажу у 

савитљивим HFFR цревима у зиду испод 

малтера и на  PNK регалима. Плаћа се по 

дужном метру кабла.  

Исправа о усаглашености са 

стандардом СРПС ЕН 60322-1 
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9. Испорука и полагање кабла NHXHX FE 

180/E90 2x1,5 mm  за напајање алармних 

сирена у објекту. Каблови се полажу у 

флексибилном HFFR цреву  у зиду испод 

малтера и на PNK регалима. Плаћа се  по 

дужном метру. 

Исправа о усаглашености са 

стандардом СРПС ЕН 60322-1 и 

ДИН 4012-12 

  

10. Испорука и полагање кабла N2XH 3x1,5 

mm2  од  разводног ормана  до PP  

централе. Каблови се полажу у зиду  испод 

малтера. Плаћа се по  дужном метру, са 

повезивањем на оба краја. 

Исправа о усаглашености са 

стандардом СРПС ЕН 60322-1. 
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04-ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ   

А    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ   

A I  РАЗВОДНИ  ОРМАНИ   

 

04.AI1. 

 

Замена и демонтажа постојеће опреме у 

постојећем разводном орману  GRО и 

уградња следеће новопројектоване опреме: 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 1 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 4 

-аутоматски осигурачи 25А, В тип, kom 21 

-ДИН шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и 

ситан монтажни инсталациони материјал, 

kom 1. 

 

Укупно разводни орман GRО: 

 

Аутоматски осигурачи у 

складу са: ЕN/IEC 60898, 

EN/IEC 60947 или 

одговарајући стандард. 

  

04.AI2. Замена и демонтажа постојеће опреме у 

постојећем разводном орману RO-1 и 

уградња следеће новопројектоване опреме. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 10 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 10 

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 

25/0,5А, kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и 

ситан монтажни инсталациони материјал, 

kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-1: 

Аутоматски осигурачи у 

складу са: ЕN/IEC 60898, 

EN/IEC 60947 или 

одговарајући стандард. 

  

04.AI3. Замена и демонтажа постојеће опреме у 

постојећем разводном орману RO-2  и 
Аутоматски осигурачи у 

складу са: ЕN/IEC 60898, 
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уградња следеће новопројектоване опреме. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 7 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 11 

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 

25/0,5А, kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и 

ситан монтажни инсталациони материјал, 

kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-2: 

EN/IEC 60947 или 

одговарајући стандард. 

04.AI4. Замена и демонтажа постојеће опреме у 

постојећем разводном орману RO-3  и 

уградња следеће новопројектоване опреме. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom11 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 10 

-четворополан  RCD (ZUDS) уређај 25/0,5А, 

kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и 

ситан монтажни инсталациони материјал, 

kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-3: 

Аутоматски осигурачи у 

складу са: ЕN/IEC 60898, 

EN/IEC 60947 или 

одговарајући стандард. 

  

04.AI5. Замена и демонтажа постојеће опреме у 

постојећим разводним орманима RO-4 и 

RO-5 уградња следеће новопројектоване 

опреме. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 5 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 6  

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 

25/0,5А, kom 1 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и 

ситан монтажни инсталациони материјал, 

kom 1. 

Аутоматски осигурачи у складу 

са: ЕN/IEC 60898, EN/IEC 60947 

или одговарајући стандард. 
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Укупно разводни орман RО-4 и RO-5: 

 

04.AI6. Набавка, испорука и монтажа разводног 

ормана RO-6 од два пута декапираног лима 

са вратима и бравом за закључавање за 

уградну монтажу димензија 630х 340 mm. 

У орману се предвиђа уградња. 

 

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 12 

-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 12 

-Трополни   нисконапонски  гребенасти 

прекидач  

  GP 40A за монтажу на DIN шину, kom 1 

-четворополан  RCD (ZUDS)  уређај 

25/0,5А, kom 1 

 

-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице  и 

ситан монтажни инсталациони материјал, 

kom 1. 

 

Укупно разводни орман RО-6: 

Аутоматски осигурачи у складу 

са: ЕN/IEC 60898, EN/IEC 60947 

или одговарајући стандард. 

  

A II    И Н С Т А Л А Ц И О Н И    Р А Д О В И   

04.AII1. Набавка, испорука материјала и израда 

инсталације монофазног извода за напајање 

PP централе  у приземљу проводником 

N2XH –J  3x1,5mm2  у зиду испод малтера. 

Плаћа се по дужном метру са повезивањем. 

- Кабал према DIN VDE 0276 или 

SRPS EN 60332,или SRPS EN 

60754-1 или одговарајући 

стандард. 

 

 

 

 

 

 

 

04AII2. Набавка, испорука материјала, пренос алата - Кабал према DIN VDE 0276 или   
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и материјала, размеравање и обележавање 

трасе полагања проводника. 

N2XH-J 3x1,5 mm2, израда продора и рупа 

у зиду од опеке, уградња разводних 

инсталационих кутија израда потребних 

веза у разводним кутијама са затварањем 

разводних кутија за израду сијаличних 

места противпаничне расвете.  
У цену је урачуната испорука и монтажа и 

остали ситан инсталациони материјал. 

Просечна дужина кабла по сијаличном 

месту  је 12 m. 

SRPS EN 60332,или SRPS EN 

60754-1 или одговарајући 

стандард. 

04.AII3. Набавка и испорука материјала, потребан 

рад за замену дотрајалих  монофазних 

шуко прикључница.  

Комплет изведено, са уградњом  монофазне 

шуко утичнице 16A, плаћа се по комаду. 

- У складу са IEC 60884-1 или 

одговарајући стандард 
  

04.AII5. Набавка и испорука материјала и потребан 

рад за замену обичних једнополних 

прекидача, беле боје  (RAL 9003), 

номиналне струје 10А, напона 250 V ˜, 

стандард : IEC 60669-1. 

- стандард : IEC 60669-1 или 

одговарајући 
  

A III    С В Е Т И Љ К Е   

04.AIII2. Испорука, уградња и повезивање LED 

надградне светиљке квадратног облика 

израђена од алуминијума са опалном капом 

од синтетичког материјала намењена  за 

монтажу на плафон за осветљење ходника 

и других помоћних просторија, 

опремљена системом са интегрисаним  LED 

извором снаге 17W за рад на мрежном 

напону 220-240 V. Време паљења светиљке 

максимум 0.5 s. Просечан животни век већи 

од 20.000 радних сати. Светлосни флукс 

минимум 2000 lm.  

Ефикасност извора светлости је минимум 

- Просечан животни век већи од 

20.000 радних сати.  

Температура боје светлости 

4000К.  
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117 lm/W. Температура боје светлости 

4000К. Степен механичке заштите  IP20. 

Светиљка је димензија 32,2х32,2cm висине 

7,5cm.  

Светиљка је типа MAUVE 40K LED 

CEILING SQ 17W Philips, или слична. 

04.AIII3. Набавка, испорука и уградња светиљке за 

монтажу у просторијама канцеларија и 

катедри, израђене у LED  технологији 

предвиђена за надоградну монтажу. 

Кућиште светиљке је од челика, обојено у 

белу боју RAL 7035. Протектор  од 

транспарентног поликарбоната. Степен 

механичке заштите је IP65. , а отпорност на 

удар је IК08, док је струјна класа I. 

Светиљка се испоручује у комплету са лед 

модулима са бојом светлости 4000К, 

индексом репродукције  боје CRI › 80. 

Ефикасност на почетку радног века је min.  

100 lm/W,  укупан флукс система је 3600 

lm.  Укупна снага система је максимално 36 

W.  Фактор снаге је 0.8. Време  за који 

светлосни флукс падне на 70% иницијалног 

флукса је 30000 сати, L70B50. Димензије 

светиљке су 63x1250mm,  дубина 

максимално 82 mm.  Светиљка је усклађена 

са европским стандардима који важе  за 

производе, има CE  знак. Светиљка слична 

типу Philips  Ledinarire Waterproof WT060C 

LED36S/840 PSU L 1200 

- светиљке за монтажу у 

просторијама канцеларија и 

катедри, израђене у LED  

технологији предвиђена за 

надоградну монтажу. Светиљка 

се испоручује у комплету са лед 

модулима са бојом светлости 

4000К, индексом репродукције  

боје CRI › 80. Време  за који 

светлосни флукс падне на 70% 

иницијалног флукса је 30000 

сати, L70B50. Светиљка је 

усклађена са европским 

стандардима који важе  за 

производе, има CE  знак.  

  

04.AIII4. Набавка, испорука и уградња LED  

компактног  рефлектора за монтажу  у 

фискултурној сали , за опште намене 

дизајниран као економична замена за 

традиционалне халогене рефлекторе.  

Укупна снага рефлектора је 100W. 

- LED  компактног  рефлектора за 

монтажу  у фискултурној сали , 

за опште намене дизајниран као 

економична замена за 

традиционалне халогене 

рефлекторе.  . Неутрално беле 
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Неутрално беле боје светлости температуре 

4000К. Трајност извора је 30000 сати. 

Флукс светиљке је 10000 lm, а  светлосна 

ефикасност 100  lm/W. Израђен од 

алуминијума и поклопцем од стакла  у  IP 

заштити 65 и IK07. Ради на температури од 

-25 до +40 степени. Гаранција 3 године. 

Потребно је да има RoHS. Рефлектор 

сличан типу Philips  BVP106  LED100 /740 

PSU VWB. 

боје светлости температуре 

4000К. Трајност извора је 

мин.30000 сати. у IP заштити 65 

и мин. IK07.  

04.AIII5. LED  уградна светиљка правоугаоног 

облика израђена од алуминијума са сјајним 

параболик  растером намењена за монтажу 

у плафон  за осветљење учионица, ходника 

и других просторија, опремљена системом 

два LED извора по 16 W цевастог облика са 

стакленим омотачем  типа  MASTER  

LEDtube T8. Снага  светиљке 32W  

предвиђена за рад на мрежном напону 220-

240V. Време паљења светиљке максимум 

0.5s.  

Просечан животни век 50.000 радних сати. 

Светлосни флукс минимум 5000 lm.  

Ефикасност извора светлости је минимум 

156 lm/W.   Индекс репродукције  CRI 

минимум 80, UGR ≤ 19, (UGR –Unified 

Glare Rating). Температура  боје светлости 

4000К. Енергетска класа А++. Степен 

механичке заштите IP 40. Потребно је да 

светиљка има могућност минимум 200.000 

циклуса укључења. Потребно је да се 

сервис извора врши без отварања светиљке, 

без алата и интервенције на инсталацији. 

Потребно је доставити   енергетски пасош  

извора светлости. Светиљка типа 

Fluoelektro FFSN-PS 2xMasterLED Tube.    

Индекс репродукције  CRI 

минимум 80, UGR ≤ 19, (UGR –

Unified Glare Rating). 

Температура  боје светлости 

4000К. Енергетска класа мин. 

А+.  
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04.AIII6. Испорука и уградња асиметричне светиљке 

дужине 1200 mm за осветљавање школске 

табле за монтажу на плафон опремљена 

системом четири LED извора по 16W  

цевастог облика са стакленим омотачем 

типа CorePro LEDtube T8. Снага светиљке 

64W предвиђена за рад на мрежном напону 

220-240V . Време паљења светиљке 

максимум  0.5s. Просечан животни век 

50.000 радних сати. Светлосни флукс 

минимум 5000 lm. Ефикасност извора 

светлости је минимум 156 lm/W  Индекс 

репродукције CRI минимум 80. 

Температура боје светлости 4000К. 

Енергетска класа А++ . Степен механичке 

заштите   IP40. Потребно је да светиљка 

има могућност минимум 200.000 циклуса 

укључења. Потребно је да се сервис извора 

врши без отарања светиљке, без алата и 

интервенције на инсталацији.  

Комплет са висилицама од 1 m. 

- асиметричне светиљке за 

осветљавање школске табле за 

монтажу на плафон Индекс 

репродукције CRI минимум 80. 

Температура боје светлости 

4000К. Енергетска класа мин.А+  

Комплет са висилицама од 1 m. 

  

04.AIII8. Набавка, испорука, уградња и повезивање 

паник светиљке , са LED  извором, 100 lm, 

IP42, 230V  са аутономијом рада 3h након 

нестанка електричне енергије. Све 

светиљке да одговарају нашим прописима. 

Плаћа се по комаду намонтирана  светиљка 

са изворима и предспојним справама 

уколико исте арматура поседује. 

- autonomijоm rada 3h након 

нестанка електричне енергије.  
  

   

5.М А Ш И Н С К Е    И Н С Т А Л А Ц И Ј Е   

5.3. Испорука и уградња топловодног котла на 

пелет типа PNG 200 произвођача ''Подвис'' 

или сл. са гориоником, пужним 

транспортером и спремником за пелет. 

- топловодни котао на пелет са 

гориоником, пужним 

транспортером и спремником за 

пелет. 
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Рад горионика аутоматски и 

програмибилни. 

 -капацитет котла 200  KW  

-димњача Ø 220 

-довод и одвод  воде ДН50 НП6 

-радни притисак 3 бара 

-садржај воде 406 лит. 

-маса 410 кг 

Рад горионика аутоматски и 

програмибилни. 

 -капацитет котла 200  KW  

-радни притисак 3 бара 

 

5.5. Испорука и уградња циркулационих пумпи 

са фреквентном електронском регулацијом 

произвођача Grundfos  или сл. следећих 

карактеристика: 

 

ALPHA 2 25-80 180 

максимални проток Q=0,6  l/s  

напор пумпе 23  Kpа 

напон 220V снаге 0,04-0,44А 

заштита Х4D   

прикључак 6/4''  

снага 3-50 W 

(грана 1, 2 и 3) 

 

ALPHA 1 20-60 120 

максимални проток Q=0,15  l/s  

напор пумпе 2  Kpа 

напон 220V снаге 0,09-0,29А 

заштита Х4D   

прикључак 3/4''  

снага 3-17 W 

(заштита хладног краја) 

- циркулационе пумпе са 

фреквентном електронском 

регулацијом, максимални 

проток Q=0,6  l/s  

напор пумпе 23  Kpа 

напон 220V снаге 0,04-0,44А 

заштита Х4D   

(грана 1, 2 и 3) 

максимални проток Q=0,15  l/s  

напор пумпе 2  Kpа 

напон 220V (заштита хладног 

слоја) 

  

5.12. Испорука и уградња дигиталног регулатора 

грејања са 5 кругова грејања типа Heatron 

WCHR или слично 

- дигитални регулатор грејања са 

5 кругова 
  

5.33. Испорука и уградња аксијалних 

вентилатора типа HXBR/4-400 произвођача 

''S&P '' или одговарајућег са регулатором 

- аксијални са регулатором брзине 

следећих карактеристика: 

број обртаја 1395 о/мин 
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брзине ROB-4/RMB 1,5 следећих 

карактеристика: 

број обртаја 1395 о/мин 

напон струје 230 V/50 Hz, монофазни 

снага 268 W 

проток ваздуха 5080 m3/h  

пречник Ø400 mm 

(у цену урачунати  израду отвора у зиду са 

завршном обрадом) 

напон струје 230 V/50 Hz, 

монофазни 

снага 268 W 

проток ваздуха 5080 m3/h  

пречник Ø400 mm 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена. 

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у 

свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве 

колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 

   



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 150 од 155 

XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година 

производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања 

(својина, 

закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р

е

д

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, окончане ситуације и потврде чији 

је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у 

следећој табели: 

 

 

 

Ре

дн

и 

бр

ој: 

Име и презиме 

извршиоца: 
Број лиценце: 

Назив понуђача / учесника у 

заједничкој понуди код кога је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 

лиценце, која мора бити оверена печатом и 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: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Александровац  / Конкурсна докуметација за ЈН (1.3.1.Р/2019) | 153 од 155 

XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  на санацији објекта зграде основне школе 

''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр.2412/3 КО Плоча   буде 

изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу 

радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења 

уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за 

извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за 

штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период 

извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји 

радова.  

 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

 


