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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Град Шабац, Градска управа града Шапца           .
Адреса наручиоца:  Господар Јевремова бр. 6, Шабац        .
Матични број : 07170122       .
ПИБ:    100084619   
Шифра делатности:    8411   
Интернет страница наручиоца:    www.sabac.rs       .
Врста наручиоца:    Градска управа        .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама 

Закона   и  подзаконским  актима  којима  се  уређују  јавне  набавке,  као  и  прописима 
којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.04/20 су  грађевински радови на реконструкцији  и надградњи 

постојеће школе са изградњом фискултурне сале на објекту ОШ “Мајур” Мајур
 

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

5. Резервисана јавна набавка
Наручилац  не  спроводи  резервисану  јавну  набавку  у  смислу  одредби  члана  8. 
Закона.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт: Александар Мијатовић, Одељење за финансије,
е-mail адреса (или број факса): aleksandar.mijatovic@sabac.org; 015/364-147; faks: 
015/364-150.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 (двадесет пет)  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:       је извођење радова 

на  реконструкцији и надградњи постојеће школе са изградњом фискултурне сале на 
објекту ОШ „Мајур“ Мајур   .
Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

1. Врста радова
Радови  на  реконструкцији  и  надградњи  постојеће  школе  са  изградњом 

фискултурне сале  на  објекту ОШ „Мајур“   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.

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. 
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Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног 
знака,  патента,  типа или произвођача,  у  конкурсној  документацији,  праћено речима 
„или одговарајуће“. 

Појам  „или  одговарајуће“,  за  одређене  ставке,  наведене  у Обрасцу о 
произвођачима  материјала  и  опреме,  понуђач  доказује  навођењем  произвођача  и 
модела  који  нуди  и  достављањем  техничких  листова  свих  добара,  производа  или 
материјала  наведених  у  Обрасцу о  произвођачима  материјала  и  опреме.  На сваком 
техничком  листу  понуђач  мора  уписати  редни  број  позиције  из  предмера  радова 
односно Обрасца. 

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII.) чини обавезни 
део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У  случају  да  се  установи  да  техничка  спецификација  понуђеног  добра,  не 
одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни 
део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 
документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 
3. став 1. тачка 32) Закона. 

У  случају  немогућности  прибављања  и  уградње  материјала  и  опреме  према 
понуђеним  моделима  и  произвођачима  наведеним  у Обрасцу о  произвођачима 
материјала  и опреме,  понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим 
образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за 
замену  еквивалентне  опреме  коју  доставља  на  сагласност  Стручном  надзору  и 
Наручиоцу. 

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и 
произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност 
Стручног  надзора  и  Наручиоца,  мора  бити  еквивалентан  и  одговарати  техничким 
карактеристикама претходно понуђеног  добра и  испоручен  и  уграђен по уговореној 
цени.

Уз  понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа 
или материјала наведених у  Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На 
сваком  техничком  листу  понуђач  мора  уписати  редни  број  позиције  предмера 
радова  на  коју  се  технички  лист  односи,  а  који  је  захтеван  конкурсном 
документацијом. 

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

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

Контрола  и  обезбеђивање  гаранције  квалитета  спроводе  се  преко  стручног 
надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли 
су  радови  изведени  у  складу  са  техничком  документацијом  и  предвиђеном 
спецификацијом  радова у  погледу  врсте,  количине,  квалитета   и  рока  за  извођење 
радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног 
надзора и према законским прописима.

Након  окончања  свих  предвиђених  радова уписом  у  Грађевински  дневник, 
извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и  стручни надзор, 
како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који 
се  односе на  заштиту животне  средине,  енергетску ефикасност,  безбедност и  друге 
околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских 
и грађевинско занатских радова,  у  складу са прописима којима се уређују наведене 
области.
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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 Јелена Ристић, телефон: 064 876 27 80.

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

бити  дужи  од   250   (двестотинепедесет)  календарских  дана  од  увођења  у  посао 
понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 
дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

5. Место извођења радова 
(Место извођења радова је објекат ОШ „Мајур“ у Мајур, ул. Светог Саве бр. 4,  

15353 Мајур, кат.парцела број 1589 КО Мајур)

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 
ivica.kolaric@sabac.org , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 
дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека 
рока за пријем понуда.  

Лице за контакт:  Ивица Коларић       телефон  064/877-69-34   .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше 

обилазак локације за  извођење радова  и увид у пројектну документацију, што ће се 
евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације  за  извођење радова и  о извршеном увиду у 
пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за 
извођење  радова  и  извршеном  увиду  у  пројектну  документацију  (Поглавље  XIX. 
Конкурсне документације).
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

На  катастарској парцели број 1589  КО Мајур  постоји објекат основне 
школе који се састоји од новог дела кога је потребно санирати и побољшати 
његову енергетску ефикасност и старог дела који се реконструише и надограђује. 
Нови део школе се састоји од приземља и спрата и има 16 учионица, библиотеку, 
санитарни чвор, канцеларију за секретара, психолога и директора.

Услед дугогодишњег коришћења објекта дошло је до значајних оштећења на 
појединим елементима објекта које је неопходно санирати или заменити новим.

Објекат   нема   термоизолацију   па   се   троше   значајна   средства   за 
загревање  и хлађење објекта. Да  би  се   побољшали услови рада  у   објекту 
неопходно је побољшати енергетску  ефикасност јер је објекат зими тешко 
загрејати, а лети су температуре јако високе па то ремети нормалан рад.

Термоизолација  фасаде  ради  се  плочама  од  камене  минералне  вуне
дебљине   10   центиметара  (произведене у   складу   са   стандардом EN   13162, 
λ=0.035 W /mK),   у складу са елаборатом енергетске ефикасности. Подлога на 
коју се лепе плоче мора бити сува и чврста. Неопходно  је нестабилне делове 
малтера обити и очистити. Плоче се поред  лепљења обавезно и типлују 
типловима са металним клином према упутствима произвођача. Угаоне лајсне се 
са  мрежицом  се  постављају на угловима   и око отвора. Потом се наносе два 
слоја лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка.

Обавезан је и премаз фасадном подлогом у боји фасаде и израда рајбоване 
или заглађене фасаде  зрна д=2мм у два тона, један светлији, а  други тамнији. 
Напомена: Материјал мора бити у  комплетном систему од истог произвођача који 
ће  дати гаранцију на цео  систем и  мора  одговарати технологији израде за камену 
вуну. Део фасаде око прозора и на армирано бетонским стубовима где није могуће 
поставити камену вуну се облаже слојем стиродура д=2цм.

На соклу објекта врши се наношење стиродура д=3цм, врши се типловање, 
наношење два слоја грађевинског лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој 
лепка и премаз подлогом у боји кулирпласта и израда кулирпласта зрна =2мм.

Према  потреби  делове  зидова  и  плафона  у објекту  који  су  испуцали 
ојачати ПВЦ мрежицом у два слоја лепка, потом глетовати и бојити дисперзивним 
бојама. Плафони се  боје  дисперзивном бојом преко чврсте  и  равне подлоге. У 
ходнику приземља пројектован је плафон од гипс картонских плоча.

У учионицама уместо класичне  табле предвиђена је и уградња "Пиши- 
бриши" боје „Smart Wall Paint“ или одговарајуће. „Smart Wall Paint“ треба да буде у 
белој боји. Пре наношење боје потребно је припремити зид да буде идеално раван, 
премазан прајмером. Слој боје за писање се наноси специјалним ваљком  који 
долази у паковању а зид се премазује само у једном слоју.

Подови у ходницима су од тераца и потребно их  је заменити новим  од 
керамичких плочица са термоизолацијом. Подови у учионицама су од ламината 
који је дотрајао и пројектована је њихова замена новим винил подом дебљине
1,6мм класе хабања Т са ПУР заштитом отпорном на клизање. Пројектована је и 
израда цементне кошуљице, а у приземљу и додатна хидро и термизолација.
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Унутрашња врата на учионицама је потребно заменити новим од фурнираног 
дрвета у свему према шеми столарије и предмеру и предрачуну

У постојећем санитарном чвору  је пројектован нови санитарни чвор 
прилагођен особама  са инвалидитетом.  Остали део санитарног чвора је у 
задовољавајућем стању па је потребно само заменити санитарну галантерију, 
славине, лавабоа и шоље које су дотрајале.

Предвиђена је  демонтажа постојећих олука  и  израда  и  монтажа  нових 
вертикалних и  хоризонталних полукружних олука  од  пластифицираног лима 
дебљине 0,6мм.   На свим прозорима пројектовано  је постављање солбанка од 
поцинкованог пластифицираног лима ширине 35-40 цм.

Врши се рестаурација ограде степеништа од челичних профила и флахова. 
Делове који недостају  или су  дотрајали израдити  и поставити по узору  на 
постојеће, према детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и  варове идеално 
израдити,  очистити  и обрусити. Пре бојења скинути стару  боју хемијским и 
физичким средствима, брусити и  очистити. На ограду нанети  импрегнацију и 
обојити основном бојом, а затим два пута бојом за метал. Пројектована је израда 
недостајућих бетонских  стаза и ивичњака око објекта, као и спољна расвета.

Предвиђена је и замена електроинсталација и постојећих светиљки новим у 
приземљу објекта док је на спрату инсталација већ реконструисана. Пројектована 
је нова спољна хидрантска мрежа, као и инсталација за рано откривање и дојаву 
пожара.

Пројектоване су  на  свим  улазима  и   рампе    за   кретање 
особама  са инвалидитетом као  и рампа  на  денивилацији између 
старог   и новог   дела школе   у оквиру основе приземља чиме   је 
омогућено  несметано  кретање  и  приступ  свим   просторијама  у 
оквиру приземља.

У   школи   тренутно   нема   ученика   са   инвалидитетом,   а   уколико   их 
буде школа ће  им организовати  комплетну  наставу  са  свим  садржајима  у
оквиру  приземља  пошто   су специјализовани  кабинети  позиционирани  у 

приземљу.  У оквиру наредне реконструкције  у следећој фази обавезно ће 
бити пројектован лифт чиме ће читав објекат бити приступачан особама са 
инвалидитетом.

Стари део објекта је спратности П. Пројектована је реконструкција старог 
дела школског  објекта и надградња спрата. Објекат је зидан пуном опеком 
дебљине 35цм  обострано малтерисан.  Темељи су  тракасти. Међуспратна 
конструкција је типа  „каратаван“ са  доње стране малтерисана преко подлоге од 
трске. Кровна конструкција је дрвена, а кровни покривач салонит. У приземљу 
објекта налазе се учионице.

Реконструкцијом објекта у приземљу се задржавају две учионице, формира 
простор за извођење наставе физичког  или мултимедијалних садржаја и 
санитарни чвор за особе са инвалидитетом. На спрату су пројектоване четири 
учионице и санитарни чвор. Објекат је са новим делом школе повезан ходником 
са рампом нагиба 8%.

Реконструкција објекта изводи се  на  класичан начин.Нови  конструктивни 
елементи се ослањају на армиранобетонске темеље самце и тракасте темеље који се 
изводе на истој дубини фундирања као и постојећи темељи. Нови зидови се изводе 
од гас бетона дебљине 25цм са вертикалним и  хоризонталним  серклажима. 
Међуспратна конструкција је пуна аб плоча изнад приземља,  а  изнад спрата 
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конструкција од гипс картон плоча и термоизолације од минералне вуне. Кровна 
конструкција је челична решетка, а кровни покривач челични пластифицирани лим. 
Зидови и плафони  се малтеришу  и боје.  Зидови мокрих  чворова се облажу 
керамиком. Подови  ветробрана и санитарног чвора се  облажу керамиком, а у 
учионицама се поставља ПВЦ  под. Термоизолација фасаде   ради   се   плочама 
од   камене   минералне   вуне дебљине  10 центиметара (произведене у складу са 
стандардом EN 13162, λ=0.035 W/mK),   у  складу  са елаборатом енергетске 
ефикасности. Подлога на коју се лепе плоче мора бити сува и чврста. Неопходно је 
нестабилне делове малтера обити и  очистити. Плоче се поред лепљења обавезно и 
типлују типловима са металним клином према  упутствима   произвођача.   Угаоне 
лајсне   се   са   мрежицом   се постављају на угловима    и око отвора. Потом се 
наносе два слоја лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка.

Обавезан је и премаз фасадном подлогом у боји фасаде и израда рајбоване или 
заглађене фасаде зрна д=2мм у два тона, један светлији, а други тамнији. Напомена: 
Материјал мора бити у  комплетном систему  од истог произвођача који  ће  дати 
гаранцију на цео  систем и  мора  одговарати технологији израде за  камену  вуну. Део 
фасаде око прозора и на армирано бетонским стубовима где није могуће  поставити 
камену вуну се облаже слојем стиродура д=2цм.

На соклу објекта врши се наношење стиродура д=3цм, врши се типловање, 
наношење два слоја грађевинског лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка 
и премаз подлогом у боји кулирпласта и израда кулирпласта зрна =2мм.

Фасадна столарија се прави од ПВЦ  профила. Унутрашња столарија је од 
медијапана.

На парцели се налазе и два помоћна објекта од којих један служи за 
смештај огрева, а други као котларница, остава и боравак радника задужених за 
одржавања система за грејање.

Пројектовано је санирање ових објеката. Неопходно је заменити столарију 
новом од црне браварије, заменити кровни покривач новим од трапезастог лима 
уз преглед и евентуалну поправку кровне конструкције. Постојећи малтер се 
обија до здравог и након тога малтерише и боји фасадном бојом. Подови се 
бетонирају армираним бетоном. Постављају се нови хоризонтални и 
вертикални олуци.

Одговорни пројектант
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0.8.1 -   ТЕХНИЧКИ ОПИС АРХИТЕКТУРЕ   фискултурна сала  

ЛОКАЦИЈА: 
На  катастарској  парцели  1589  у  КО  Мајур  у  улици  Светог  Саве  бр.4  у  Мајуру, 
испројектована  је  фискултурна  сала  у  оквиру  школског  комплекса  Основне  Школе 
,,Мајур'' у Мајуру. Фискултурна сала је повезана топлом везом са постојећим школским 
објектом. Објекат је приземне спратности. Објекат се састоји од :
-  Фискултурне  сале  за  потребе  школске  наставе  са  припадајућим  просторијама  и 
свлачионицама.  Приступ  овом  делу  објекта  обезбеђен  је  како  топлом  везом  са 
Основном Школом, тако и улазом из дворишта.
- Трибине са својим засебним улазима за посетиоце спортских такмичења.
- Просторије котларнице и оставе за сечку , преко којих је планирано регулисати
загревање објекта зими.
На парцели постоји постојећи објекат који је предвиђен за рушење правилне основе 
21,36х6,86м,  приземне спратности,  бруто квадратуре  146,53м².  Зидан је циглом.  Има 
функцију оставе.

AРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ:
Фискултурна сала је испројектована и димензионисана тако да се у њој могу тренирати 
и одржавати већина дворанских спортова попут одбојке,  кошарке,  и малог фудбала. 
Димензије фискултурне сале су  17,13х31m.  Приступ овом делу објекта обезбеђен је 
преко  топле  везе  са  постојећим  објектом  Основне  Школе,  ходником.  Овај  ходник 
представља прљави део и из њега се не може доћи директно у фискултурну салу,  већ 
ученици  и  наставници  морају  да  прођу  тампон  зону  у  виду  свлачионица  са 
припадајућим  санитарним  чворовима.  Оваквим  архитектонским  решењем,  у 
потпуности  је  раздвојена  прљава  од  чисте  комуникације.  Поред  мушке,  женске  и 
наставничке свлачионице, фискултурна сала има и просторију за помоћне реквизите и 
справе такозвану справарницу.  У оквиру фискултурне сале обезбеђена су четири реда 
трибина до којих се долази засебно,  мимо школског блока.  Овај улаз је предвиђен за 
посетиоце приликом спортских такмичења.  У овом делу,  где су улази за посетиоце, 
обезбеђена су по два санитарна чвора на сваком улазу.

КОНСТРУКЦИЈА:  У конструктивном смислу,  објекат је стабилан,  конструкције са 
армирано-бетонским  стубовима,  серклажима  и  челичном  решетком  у  делу  изнад 
фискултурне  сале.  Зидове  зидати  од  клима  блокова,  носеће  зидове  од  мин  25cm  а 
преградне од 12cm од цигле. Све преградне зидове зидати накнадно на плочу у поду и 
они морају бити горе, доле и са стране добро спојени са плочом, носећим зидовима и 
међуспратном  конструкцијом  ради  обезбеђивања  бочне  стабилности.  Трибине  су 
испројектоване од армираног бетона у масивном систему. Кров сале је у виду челичне 
кровне решетке на две воде са челичним рожњачама преко којих се постављају кровни 
панели д = 16цм. Целокупна конструкција објекта задовољава потребну носивост и има 
потребну  стабилност.  Изградњом  предметног  објекта  не  нарушава  се  носивост  и 
стабилност других објеката на истој и на суседним парцелама.
СПОЉНА ОБРАДА:  Спољни зидови  од  термо  блока  обложени ,,демит``  фасадом. 
Спољашњу столарију  урадити  од  алуминијумских  профила.  Кровне  равни  покрити 
кровним  панелима.  Целокупно  опшивање  објекта  (опшивање  венаца, 
израдахоризонталних  и  вертикалних  олука,  куке  за  качење  истих...)  се  ради  од 
поцинкованог бојеног лима. Прилазе, стазе и тротоаре урадити од набијеног бетона.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/20 11/232
 



УНУТРАШЊА  ОБРАДА:  Зидови  се  малтеришу,  глетују  и  боје,  осим  санитарних 
чворова где се лепе керамичке плочице. У деловима санитарних чворова према прјекту 
поједине преграде су предвиђене од ПВЦ паравана 10цм одигнутих од готовог пода и 
укупне  висине  2.2м.  На  зиданим  зидовима  купатила  лепе  се  плочице  од  пода  до 
плафона. Све подове предвидети са финалном облогом од керамике на лепку, осим пода 
у  сали  за  где  је  предвиђен  пвц  под  ГРАБО.  Сву унутрашњу столарију  урадити  од 
алуминијумских петокоморних профила.

ИНСТАЛАЦИЈЕ:  У  објекту  су  планиране  хидротехничке,  електроенергетске и 
машинске инсталације.
0.8.2/1 -   ТЕХНИЧКИ ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ  

Кпнструкција  објекта  је  комбинација  носивих  зидпва  д=25цм  пд  гитер  блока  у 
продуженом малтеру и армирано бетпнских елемената, стубова, греда, вертикалних и 
хоризпнталних серклажа. Кровне плоче на анексима су полумпнтажне плоче система 
„Ферт“ дебљине 20цм и оне се по обиму ослањају на носиве зидове и бетонске греде. 
За распоне „Ферт“ таванице веће од 3м, предвидети укрућења управна на пружање 
таванице. Кровну конструкцију на хали чине челична решетке израђене од кутијастих 
профила  (доњи  и  горњи појас  HOP 100x120x6  и  испуна  HOP 60x60x4)  и  челичне 
рожњаче  (HOP  80x120x4).  Пријем  утицаја  у  крпвнпј  равни  ппверен  је  систему 
ппдужних и попречних кровних челичних спрегова. Фундирање објекта је на тракастим 
темељима (50/120цм, 45/120цм и 35/120цм) и на темељима самцима испод стубова хале 
(120/120/50цм), на дубини фундирања од - 0,90м од коте терена. Испод темељних стопа 
предвиђен је тампонски слој од шљунка природне гранулације 10цм. За пројектпвање 
користила  се  предпостављена  носивост  тла  од  150kN/m²  за  тотално  оптерећење  и 
анвелппе утицаја. Подна плоча хале је армирано бетонска дебљине 15цм и поставља се 
преко  слоја  слоја  неармираног  бетона  дебљине  10цм.  Испод  неармираног  бетона 
предвиђен  је  тампонски  слој  од  шљунка  или  дробљеног  камена  дебљине  15цм.  У 
подној  плочи  је  предвиђена  мрежаста  арматура  Q355.  Подна  плоча  у  анексима  је 
армирано бетонска дебљине 10цм и она се армира мрежастом арматуром Q188 која се 
поставља у средини плоче. Сви бетонски елементи предвиђени су од бетона МБ-30, а 
армирани  су  ребрастпм  арматуром  према  статичком  прорачуну.  Фасадни  зидпви 
дебљине  25цм  су  од  термо  опекарских  блокова  у  продужном  малтеру.  На  споју 
армирано бетпнских стубпва и зида потребно је спој  ојачати анкерима од бетонског 
гвожђа пречника  8мм који  се  на  сваких  50цм по висини зида забушују у  бетонски 
елемент. На висини надвратника у свим фасадним зидовима предвидети хпризпнтални 
серклаж  висине  20цм  који  је  армиран  са  ±2RØ12  и  узенгијама  RØ8/25цм.  Сви 
хоризонтални серклажи се армирају са ±2RØ12 и узенгијама RØ8/20цм, а вертикални 
серклажи  са  ±2RØ14  и  узенгијама  RØ8/20/10цм.  Прорачун  конструкције  хале 
спроведен  је  на  просторном  моделу,  методом  коначних  елемената  у  програму 
„ТOWER“.  За  сва  оптерећења носиве  конструкције  урађене  су  анализе  у  складу са 
Правилником  о техничким  нормативима  за  оптерећење  носећих  грађевинских 
конструкција.  Димензипнисање  бетонске  кпнструкције  извршено  је  према  важећем 
правилнику за бетон и армирани бетон ВАВ 87.

0.8.3.1.  Технички  опис   спољне  водоводне  и  хидрантске  мреже  унутар  границе   
парцеле

ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
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Паралелно  са  изградњом  фискултурне  сале,  планирана  је  и  реконструкција  са 
доградњом објекта основне школе „Добросав Радосављевић“ (кроз засебан пројекат) 
која  се  налази  на  истој  к.п.  1589  К.О.  Мајур.  Постојећи  водоводни  прикључак  на 
спољну (градску) водоводну мрежу је PEHD DN90 (Ø80). Због захтеване количине воде 
од 15 l/s, за ефикасно гашење пожара објекта школе, у оквиру пројекта реконструкције 
школе предвиђено је појачање водоводног прикључка целог комплекса на Ø100.
Појачање  водоводног  прикључка  је  обрађено  у  оквиру  засебног  пројекта 
реконструкције школе и није предмет ове техничке документације.
Свеска  3.1 Пројекат  за  грађевинску дозволу спољне водоводне и хидрантске мреже 
унутар границе парцеле У оквиру засебног пројекта реконструкције школе предвиђено 
је следеће:

  изградња  новог  водоводног  прикључка  Ø100  са  прописним  гашењем  постојећег 
прикључка;

  формирање новог водомерног окна са два водомера (Ø40 за санитарну потрошњу 
целог комплекса и Ø80 за противпожарну потрошњу целог комплекса)

  изградња цевовода Ø50 (PEHD DN63) од водомера до објекта школе за напајање 
потрошача у оквиру школе.

  изградња новог цевовода PEHD DN110 (Ø100) од водомерног шахта до пумпе за 
повишење притиска у спољној хидрантској мрежи;

  изградња пумпног постројења за повишење притиска којим се обезбеђује притисак 
од 5,5 бара у спољној хидрантској мрежи комплекса

  изградња цевовода спољне хидрантске мреже ПЕХД ДН110 (Ø100); У оквиру ове 
свеске Пројекта за грађевинску дозволу фискултурне сале обрађено је следеће:

  доградња  спољне  водоводне  мреже  за  санитарну  потрошњу од  шахта  ВШ  2  до 
објекта фискултурне сале пречника Ø40 (PEHD DN 50)

  доградња и затварање у прстен спољне хидрантске мреже комплекса PEHD DN110 
(Ø100)

СПОЉНИ РАЗВОД САНИТАРНЕ ВОДЕ
Према условима ЈКП „Водовод Шабац“ (заводни број 4669/СР-196/18 од 11.10.2018.) 
радни притисак у уличној водоводној мрежи износи 3,5 bara и довољан је за напајње 
санитарних потрошача предвиђених у објекту фискултурне сале.
Хидрауличким  прорачуном  је  извршена  провера  капацитета  новог  водоводног 
прикључка Ø100 и новог водомера Ø40 за санитарну потрошњу (обрађено у пројекту 
школе) за укупну потрошњу школе и фискултурне сале. Показано је да нови прикључак 
и водомер могу да задовоље укупну потрошњу школе и фискултурне сале. Прикључење 
санитарних  потрошача  у  објекту фискултурне  сале  остварује  се  доградњом спољне 
водоводне мреже за санитарну потрошњу од шахта ВШ 2 до објекта фискултурне сале 
пречника Ø40 (PEHD DN 50) и дужине 21,0 м. Спољни цевовод се изводи од PEHD 
цеви  положених  у  рову  на  постељицу  од  песка.  Спајање  цеви  се  врши  сучеоним 
заваривењем или применом електрофузионих спојница. Неопходан притисак у систему 
санитарне воде за објекат фискултурне сале дефинисан је хидрауличким прорачуном и 
обезбеђен  је  директним  прикључком  на  спољну  (градску)  водоводну  мрежу.  Сви 
санитарни потрошачи у оквиру објекта фискултурне сале представљају једну висинску 
зону водоснабдевања Спољна водоводна мрежа се по завршеном монтирању испитује 
на  пробни  притисак  од  9  бара.  По  завршетку  радова  мрежу  обавезно  испрати, 
дезинфиковати и извршити анализу воде. Свеска 3.1 Пројекат за грађевинску дозволу 
спољне водоводне и хидрантске мреже унутар границе парцеле

РАЗВОД СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ УНУТАР ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ
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Пројектом  је  предвиђена,  за  објекат  фискултурне  сале  и  школе,  заједничка  спољна 
хидрантска мрежа PEHD DN110 (Ø100),  унутар границе парцеле,  прстенастог типа. 
Како је  површина комплекса  мања од 150ha,  рачуна  се  са  једним пожаром.  Укупна 
количина воде потребна за гашење пожара за објекат фискултурне сале одређена је 
сходно одредбама "Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске 
мреже за гашење пожара", а на основу потребног степена отпорности објекта према 
пожару,  кубатуре  објекта  и  категорије  технолошког  процеса  према  угрожености  од 
пожара.  Категорија  технолошког  процеса  према  угрожености  од  пожара  објекта 
фискултурне сале је К4 и запремина објекта који се штити спада у категорију објеката 
од  5  000м3  до  20  000  м3  (објекти  SOPIV).  У  складу  са  чланом  12  (табела  2)  " 
Правилника  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара“  потребно  је 
обезбедити  10  l/s  за  гашење  развијеног  пожара.  Минимално  време  рада  спољне 
хидрантске мреже износи 2 часа. Спољна хидрантска мрежа унутар границе парцеле се 
напаја са постојеће, уличне водоводне мреже Ø100 која се налази у улици Светог Саве. 
Радни  притисак  од  5.5  бара  у  спољној  хидрантској  мрежи  је  обезбеђен  изградњом 
пумпног  постројења  за  повишење  притиска  које  није  предмет  ове  пројектне 
документације већ је обрађено пројектном документацијом реконструкције школе. На 
спољној  хидрантској  мрежи  предвиђено  је  постављање  5  надземних  пожарних 
хидраната  Ø80.  Положај  спољашњих  хидраната  је  такав  да  се  они  налазе  на 
удаљености већој од 5 м од зида објекта сале а мањој од 80 м. Максимално растојањe 
између  два  спољна  хидраната  је  74  м.  После  полагања  цеви  хидрантске  мреже, 
потребно је  извршити хидрауличко испитивање мреже на пробни притисак 10 бара. 
Инсталација  спољне  хидрантске  мреже  испуњава  захтеве  предвиђене  одредбамa 
Правилника о техничким нормативима за  инсталације  хидрантске мреже за  гашење 
пожара"  (Службени  гласник  РС",  број  3/18),  као  и  Правилника  о  техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91") који 
је стављен ван снаге. Урађен је прорачун губитака притиска у хидрантској мрежи за 
најнеповољнији случај једновременог рада два противпожарна хидранта (Q= 2х5 l/s). 
На  основу  хидрауличког  прорачуна  констатовано  је  да  је  притисак  у  спољне 
хидрантској  мрежи  од  5.5  бара  довољан  да  обезбеди  на  најудаљенијем  спољном 
хидранту 2,5 бара при протоку од 5,0 l/s.
Напомена: У оквиру засебног пројекта реконструкције школе предвиђена је изградња
пумпног постројења за повишење притиска (није предмет ове техничке документаце)
којим се обезбеђује притисак од 5,5 бара у спољној хидрантској мрежи комплекса.__
0.8.  3.2 –    Технички опис    унутрашњих инсталација     хидрантске мреже, санитарне   
топле и хладне воде

ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
Пројектно решење спољне санитарне водоводне мреже као и спољне хидрантске мреже 
унутар границе парцеле је дато у оквиру свеске „3.1 Хидротехнички пројекат спољне 
водоводне и хидрантске мреже унутар границе парцеле“ овог Пројеката за грађевинску 
дозволу. У оквиру ове свеске Пројеката за грађевинску дозволу дефинисано је следеће:

  унутрашњи развод санитарне топле и хладне воде унутар објекта фискултурне сале
  унутрашњи развод хидрантске мреже унутар објекта фискултурне сале

УНУТРАШЊИ РАЗВОД САНИТАРНИ ТОПЛЕ И ХЛАДНЕ ВОДЕ
Према условима ЈКП „Водовод Шабац“ (заводни број 4669/СР-196/18 од 11.10.2018.) 
радни притисак у уличној водоводној мрежи износи 3,5 bara.. Неопходан притисак у 
Свеска  3.2  Пројекат  за  грађевинску  дозволу  унутрашњих  инсталација  хидрантске 
мреже и санитарне топле и хладне воде систему санитарне воде за објекат фискултурне 
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сале дефинисан је хидрауличким прорачуном и обезбеђен је директним прикључком на 
спољну  (градску)  водоводну  мрежу.  Сви  санитарни  потрошачи  у  оквиру  објекта 
фискултурне сале представљају једну висинску зону водоснабдевања Санитарна вода 
после водомера, кроз цевовод PEHD DN50 (Ø40) који је предвиђен за полагање у земљи 
стиже до објекта фискултурне сале Након уласка у објекат сале вод хладне воде се дели 
на два крака. Један крак иде за напајање потрошања у оквиру свлачионица док други 
крак  иде  ка  централном  бојлеру  за  припрему  топле  воде  и  у  транзиту  напаја  два 
санитарна чвора Предвиђен је  централни бојлер за  припрему топле воде запремине 
400l. Бојлер je смештен у оквиру котларнице. Извор топлоте за припрему топле воде у 
зимском  периоду  је  систем  грејања  а  у  летњем  електро  грејач.  Начин  повезивања 
бојлера за топлу санитарну воду је дат у оквиру пројекта термотехнике. Од бојлера 
топла  и  рециркулациона  вода  иду  паралелно  са  хладном  водом  до  потрошача. 
Димензионисање  мреже  санитарне  воде  дато  је  оквиру  хидрауличког  прорачуна. 
Разводна межа топле,  хладне и  рециркулационе воде је  од ППР цеви одговарајућег 
пречника. Водоводна мрежа постављена je под плафоном, по или у зиду. Обавезно се 
термички изолује због могућности појаве кондеза. На водоводној мрежи је пројектован 
довољан број вентила, неопходних за исправно функционисање мреже. Цевна мрежа се 
уз  зид причвршћује  кукама,  а  мрежа постављена  под  плафоном се  за  конструкцију 
причвршћује обујмицама одговарајућег профила. Сва причвршћивања, „вешања“ цеви 
под  плафоном,  као  и  евентуалну  поставку  лира,  урадити  у  свему  према  уптству 
одабраног произвођача материјала. Све спојеве цевне мреже извести према упутству 
одабраног  призвођача  цевне  мреже.  Водоводна  мрежа  се  по  завршеном  монтирању 
испитује на пробни притисак од 9 бара. По завршетку радова мрежу обавезно испрати, 
дезинфиковати и извршити анализу воде.

УНУТРАШЊИ РАЗВОД ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ
Инсталација  унутрашње хидрантске  мреже испуњава  захтеве  предвиђене  одредбама 
Правилника о техничким нормативима за  инсталације  хидрантске мреже за  гашење 
пожара"  (Службени  гласник  РС",  број  3/18),  као  и  Правилника  о  техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91") који 
је  стављен  ван  снаге.  Унутрашња  хидрантска  мрежа  је  димензионисана  за  следеће 
услове:
-једновремени рад два хидранта са по 2,5 л/с
-количина воде за један пожар 5,0л/с
Урађен је прорачун губитака притиска у хидрантској мрежи за најнеповољнији случај 
једновременог  рада  два  противпожарна  хидранта  (Q=  2х2,5  л/с,  најудаљенији 
хидранти). На основу хидрауличког прорачуна констатовано је да је притисак из Свеска 
3.2  Пројекат  за  грађевинску дозволу унутрашњих  инсталација  хидрантске  мреже  и 
санитарне  топле  и  хладне  воде  спољне  хидрантске  мреже  довољан  да  обезбеди  на 
најудаљенијем  хидранту  2,5  бара  при  протоку  од  2,5  l.  Положај  и  растојање 
унутрашњих  хидраната  је  такав  да  је  цео  простор  у  објекту  сале  покривен  са 
хидрантима при чему се рачунало са дужином црева за гашење од 15 m и дужином 
компактног млаза од 5 m. Хидранти су постављени у непосредној близини и не ометају 
евакуацију. Распоред хидраната је у складу са Правилником о техничким нормативима 
за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. Сви унутрашњи зидни хидранти 
приказани  су  у  графичком  прилогу.  Ормари  су  видљиво  означени  са  словом  „Х“. 
Целокупна хидрантска мрежа је од челично-поцинкованих водоводних цеви називног 
пречника  DN  50  мм  (Ø2“)  и  DN  65мм(Ø2  1/2)  и  одговарајућих  фазонских  комада. 
Хидранти су постављени на 1,5 m од пода сваке етаже трибина и сале. Смештени су у 
металним  кутијама  димензија:  500/500/144мм  са  “тревира“  цревом  дужине  15  m, 
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млазницом и прикључним вентилом пречника DN 50mm (Ø2“). После полагања цеви 
хидрантске мреже, потребно је извршити хидрауличко испитивање мреже на пробни 
притисак  9  бара.  Хидрантску  мрежу  није  потребно  изоловати.  Одржавање  и 
контролисање  инсталације  хидрантске  мреже,  спољних  и  унутрашњих  хидраната  и 
припадајуће опреме врши се у складу са одредбама поменутог правилника, стандардом 
СРПС ЕН 671-3 и упутствима произвођача.

0.8.  3.3 –   Технички опис   унутрашњих инсталација     канализације  

ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
У оквиру ове свеске Пројекта за грађевинску дозволу, дефинисан је унутрашњи развод 
фекалне канализационе мреже унутар објекта (од санитарних уређаја до првог спољног 
ревизионог силаза).  Према условима ЈКП „Водовод Шабац“ (заводни број  4669/СР-
196/18 од 11.10.2018.)  одвођење отпадних вода у насељеу Мајур усвојен је  концепт 
сепаратне канализационе мреже, тако да се санитарно фекалне отпадне воде евакуишу 
„фекалном“  канализационом  мрежом,  а  атмосферске  воде  отвореним  травнатим 
каналима  и  шповршинама.  У  складу  са  тим  концептом,  пројектом  је  предвиђено 
одвођење  кишних  вода  са  крова  фискултурне  сале  до  зелених  површина  олучним 
вертикалама  које  су  постављене  на  фасади  објекта  и  изливају се  на  терен.  Олучне 
верикале су обрађене кроз пројекат архитектуре.
Пројекат за грађевинску дозволу Свеска 3.3 – Хидротехнички пројекат унутрашњих 
инсталација  канализације  Одвођење  санитарно  фекалних  отпадних  вода  решено  је 
затвореним системом цевне гравитационе канализације. Обзиром да се сви санитарни 
уређаји  налазе  на  нивоу  приземља,  хоризонтални  развод  фекалне  канализације  је 
предвиђен  испод  плоче  приземља,  у  земљи.  Обзиром  да  је  пројектом  предвиђено 
постављање  канализационих  одвода  испод  темеља  објекта  фискултурне  сале 
предвиђена је примена канализационих цеви са спојевима на варење којим се гарантује 
водонепропуст  спојева  и  елиминише  могућност  појаве  процуривања  и  испирања 
материјала испод темеља. Унутрашње инсталације санитарне канализације у објекту су 
пројектоване од  тврдих темперираних полиетиленских одводних цеви за  прикључке 
санитарних  предмета  у  поду  и/или  зиду,  са  трајно  водонепропусним  спајањем 
сучеоним варењем или електроварним спојницама  (као  Геберит  ХДПЕ или слично, 
пречника DN50 – DN160 мм, дужине од 0.25 до 3.0 м. После полагања канализационих 
цеви у земљу у складу са техничким условима, а пре израде плоче приземља објекта, 
потребно  је  извршити  хидрауличко  испитивање  мреже  на  вододрживост. 
Димензионисање  унутрашњeг  санитарнog  развода  је  извршено  према  немачким 
прописима,  на  основу прикључних вредности (АWs),  односно отицаја  из  појединих 
санитарних  уређаја,  чији  збир  даје  отицаје  Qs,  на  које  се  санитарни  водови 
димензионишу.  Вентилирање  примарног  и  секундарног  развода  санитарне 
канализације у објекту је обезбеђено преко вентилационих вертикала Ø100 и Ø70мм, са 
вентилационим  главама  изнад  крова  објекта.  Санитарни  чворови  смештени  испод 
трибина (просторије 23 и 24) вентилирају се преко цевног дозрачника типа као HL900, 
производње  HL,  Аустрија.  Цевни  дозрачник  је  смештен  испод  спуштеног  плафона 
тоалета.  У  објекту  је,  у  просторима  тоалета  и  тушева,  предвиђена  уградња  HDPE 
вертикалних подних сливника, подесивих по висини, тип као HL310NPr, производње 
HL,  Аустрија,  са  сифоном и Примус уметком за  блокаду задаха и за  случај  када  у 
сифону нема воде, инокс рамом димензија 123х123 мм и подном хромираном решетком 
димензија 115х115 мм. Спој сливника са подном хидроизолацијом је предвиђен преко 
изолационе  манжетне  типа  HL84  која  се  испоручује  уз  сливнике.  У  простору 
котларнице предвиђена је уградња ливено гвоздених вертикалних подних сливника са 
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ливено  гвозденим  оквиром  и  решетком,  подесивих  по  висини,  тип  као  HL310NG, 
производње HL, Аустрија или слично, са сифоном за блокаду задаха, висином воденог 
стуба од 50мм, рамом од ливеног гвожђа димензија 150х150 мм и подном ливеном 
решетком  димензија  137х137  мм.  Спој  сливника  са  подном  хидроизолацијом  је 
предвиђен  преко  изолационе  манжетне  типа  HL84  или  одговарајућом  која  се 
испоручује  уз  сливнике  Сливник  је  отпоран  на  температуре  до  85С,  носивости 
максимално  1.5т  За  прихват  кондензата  из  простора  котларнице  предвиђена  су  два 
прикључка  преко  ПП  сифона  за  кондензат  ДН40/32  мм,  са  механичком  (кугла)  и 
воденом блокадом задаха и улошком за чишћење, типа као HL136N, производње HL, 
Аустрија. Спој Пројекат за грађевинску дозволу Свеска 3.3 – Хидротехнички пројекат 
унутрашњих инсталација канализације сифона са канализационим ПП вертикалама се 
изводи  помоћу  кратког  муфа  са  гуменим  заптивним  прстеном  DN50/40  мм.  На 
примарнoм разводу санитарне канализације, је ради контроле и редовног одржавања 
предвиђена  уградња  ревизионих  фазонских  комада.  Укупна  дужина  унутрашњег 
развода  за  санитарну  отпадну  воду,  заједно  са  прикључцима  на  спољну санитарну 
канализацију износи Л = 103.00 м, а приказани су на основама и пресецима.
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Сви санитарни уређаји  предвиђени су од  санитарне  керамике  и  санитарниг  лива,  I 
класе и величине по архитектонском пројекту, иностране или домаће производње. Сви 
санитарни уређаји и прибор су одабрани према архитектонском пројекту.

0.8.  3.4 –   Технички опис   спољне канализационе мреже     унутар границе      парцеле  

ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
Према условима ЈКП „Водовод Шабац“ (заводни број 4669/СР-196/18 од 11.10.2018.) 
одвођење отпадних вода у насељу Мајур усвојен је концепт сепаратне анализационе 
мреже,  тако  да  се  санитарно  фекалне  отпадне  воде  евакуишу  „фекалном“ 
канализационом  мрежом,  а  атмосферске  воде  отвореним  травнатим  каналима  и 
површинама. У складу са тим концептом, пројектом је предвиђено одвођење кишних 
вода са крова фискултурне сале до зелених површина олучним вертикалама које су 
постављене  на  фасади  објекта  фискултурне  сале  и  изливају се  на  терен.  Одвођење 
санитарно фекалних отпадних вода из објекта фискултурне сале решено је затвореним 
системом  цевне  гравитационе  канализације.  За  потребе  постојећег  објекта  школе 
„Добросав Радосављевић“ који се налази на истој к.п. 1589 К.О. Мајур као и планирана 
фискултурна  сала,  постоји  канализациони  Свеска  3.4  –  Хидротехнички  пројекат 
спољне  канализационе  мреже  унутар  границе  парцеле  прикључак  на  спољну 
гравитациону  (градску)  мрежу  КБ600  у  улици  Светог  Саве,  непосредно  иза 
канализационе  црпне  станице  „Мајур“.  Постојећи  канализациони  прикључак  је 
пречника Ø200 и положен је на дубини од 1.5 м.Због диспозиције планираног објекта 
фискултурне сале на парцели (објекат је позициониран иза школе по дубини парцеле ка 
Школској  улици)  није  могуће  гравитационо  прикључење  санитарних  уређаја  на 
постојећи  канализациони  прикључак  због  његове  мале  дубине.  Пројектном 
документацијом је предвиђен нов канализациони прикључак, пречника Ø200, на дубљи 
канализациони вод К ПВЦØ300. Нови прикључак планиран је да се изведе на постојећи 
ревизиони силаз, који је позициониран у коловозу улице Свети Сава, испред школског 
дворишта  а  пре  канализационе  црпне  станице  „Мајур“.  Паралелно  са  изградњом 
фискултурне сале, планирана је и реконструкција са доградњом објекта основе школе 
„Добросав  Радосављевић“  која  се  налази  на  истој  к.п.  1589  К.О.  Мајур.  Нови 
канализациони прикључак,  предвиђен овим пројектом,  би се користио и  за  потребе 
школе  након  реконструкције  и  доградње.  Приликом  димензионисања  новог 
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канализационог  прикључка  узет  је  у  обзир  укупан  очекивани  дотицај  санитарних 
отпадних вода од свих постојећих и планираних објеката на парцели. Хидрауличким 
прорачуном  је  обухваћена  количина  санитарне  отпадне  воде  објекта  школе  након 
реконструкције и објекта фискултурне сале која је предмет овог пројекта. Кишне воде 
са крова школе након реконструкције и објекта фискултурне сале неће и не смеју бити 
прикључене  на  пројектовану  спољну  канализациону  мрежу  фекалне  канализације 
унутар границе парцеле због ограниченог капацитета градске ФЦС „Мајур“. Како би се 
смањила  могућност  случајног  прилива  кишних  вода  у  систем  спољне  фекалне 
канализације, пројектом је предвиђено да се на ревизионим силазима унутар парцеле 
уграђују округли поклопци класе D400 без отвора.

0.8.4 -   ТЕХНИЧКИ ОПИС - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСК  ИХ   ИНСТАЛАЦИЈА  

 OPŠTI PODACI
Na katastarskoj parceli 1589 u KO Majur u ulici Svetog Save br.4 u Majuru, projektovana je 
fiskulturna sala u okviru školskog kompleksa Osnovne Škole ,,Majur'' u Majuru. Fiskulturna 
sala  je  povezana  toplom  vezom  sa  postojećim  školskim objektom.  Objekat  je  prizemne 
spratnosti. Objekat se sastoji od:
➢ Fiskulturne  sale  za  potrebe  školske  nastave  sa  pripadajućim  pomoćnim  i  tehničkim 
prostorijama I svlačionicama. Pristup ovom delu objekta obezbeđen je kako toplom vezom sa 
Osnovnom Školom, tako i ulazom iz dvorišta.
➢ Tribine sa svojim zasebnim ulazima za posetioce sportskih takmičenja.
➢ Prostorije  kotlarnice,  preko  koje  je  planirano  regulisati  zagrevanje  kako  predmetnog 
objekta zimi tako I ostalih objekata u sastavu kompleksa Osnovne škole „Majur“.
 SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
- PRIKLJUČENJE OBJEKTA
Prema dobijenim uslovima za projektovanje i priključenje od nadležnog elektrodistributivnog 
preduzeća  (ROP-SAB-25570-LOCA-3-HPAP-3/2019),  objekat  se  priključuje  na 
niskonaponsku  mrežu  0,4kV  preko  ormana  mernog  mesta  sa  kablovskom  priključnom 
kutijom (OMM+KPK) tipa EDŠ-2 koji je postavljen na javnoj površini uz ogradu objekta 
osnovne  škole.  Maksimalna  odobrena  snaga  za  objekat  fiskulturne  sale  iznosi  56kW  pri 
faktoru snage 0,95.OMM+KPK je opremljen osiguračima 100A i brojilom za poluindirektno 
merenje  preko strujnih  mernih  transformatora.  Zaštita  od  indirektnog dodira  je  ostvarena 
primenom TT sistema zaštite  uz  korišćenje odgovarajućih  zaštitnih  uređaja  diferencijalne 
struje  (ZUDS).  OMM+KPK je priključen na elektrodistributivnu mrežu preko postojećeg 
niskonaponskog  kabla  tipa  PP00-A 4x150mm2,  njegovim rasecanjem i  nastavljanjem po 
principu „ulaz-izlaz“. Od OMM+KPK do glavnog razvodnog ormana objekta (GRO-FS) je 
položen novi kabl N2XH 4x70mm2. Sa GRO-FS se napajaju svi razvodni ormani i razvodne 
table u objektu.
- FISKULTURNA SALA SA PRIPADAJUĆIM PROSTORIJAMA
Fiskulturna sala se snabdeva električnom energijom iz postojećeg glavnog razvodnog ormana 
(GRO-FS) objekta, polaganjem niskonaponskog energetskog kabla od GRO-FS do razvodnog 
ormana fiskulturne sale (RO-FS). Sa RO-FS se napajaju svi potrošači koji su samo u funkciji 
fiskulturne sale:
• Osvetljenje terena fiskulturne sale
• Osvetljenje tribina fiskulturne sale
• Osvetljenje pomoćnih i tehničkih prostorija
• Osvetljenje svlačionica
• Spoljašnje osvetljenje
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• Opšte priključnice pomoćnih i tehničkih prostorija
• Tehnoloških potrošača u funkciji fiskulturne sale – ventilacija i klimatizacija
- KOTLARNICA
Kotlarnica  koja  se  nalazi  u  sklopu  objekta  fiskulturne  sale  je  namenjena  za  grejanje  i 
pripremu tople sanitarne tople vode za sve objekte koji pripadaju kompleksu OŠ „Majur“. Svi 
tehnološki  potrošači  i  osvetljenje  koji  su  u  funkciji  kotlarnice  se  napajaju  iz  razvodnog 
ormana kotlarnice (RO-KOT) koji  je  smešten u prostoriji  kotlarnice.  Orman RO-KOT se 
napaja  postavljanjem  niskonaponskog  energetskog  kabla  od  GRO-FS  do  RO-KOT.  - 
HIDRANTSKA MREŽA Za ceo kompleks Osnovne škole predviđena je hidrantska mreža za 
gašenje  požara.  Kako  je  za  ostvarivanje  potrebnog  pritiska  i  protoka  u  mreži  potrebno 
korišćenje pumpi (radna + rezervna), za napajanje njihovo napajanje je predviđen rezervni 
izvor napajanja u vidu stacionarnog dizel električnog generatora (DEG). Pozicija DEG je 
određenja  Elaboratom  o  zaštiti  od  požara.  DEG  je  smešten  izvan  objekta  i  ograđen  je 
ogradom kako  bi  se  sprečio  pristup.  Napajanje  i  upravljanje  radom pumpi  se  obavlja  iz 
ormana RO-H koji se isporučuje zajedno sa pumpama i nije predmet ovog projekta Kako je 
hidrantska  mreža  predviđena  za  ceo  kompleks  Osnovne  škole,  pumpe  se  napajanju 
postavljanjem kabla od GRO-FS do RO-G, a zatim od RO-G do RO-H. Kako je predviđeno 
rezervno napajanje,  RO-G se dodatno napaja postavljanjem kabla do DEG i opremljen je 
automatikom za automatsku izmenu izvora napajanja I startovanje DEG u slučaju nestanka 
mrežnog napona. RO-G je isporučuje zajedno sa DEG i nije predmet ovog Projekta RO-G i 
RO-H su smešteni u mašinskoj prostoriji ispod tribina.
RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE
Po objektu je razvod električne energije predviđen kablovima sa bakarnim provodnicima i 
izolacijom od materijala koji u slučaju požara ne razvijaju toksične, otrovne i zagušujuće 
gasove, ne potpomažu i ne prenose požar tipa N2XH. Kablovi su dimenzionisani na osnovu 
kriterijuma trajno dozvoljene struja i pada napona. Kompletan energetski razvod je predviđen 
perforiranim kablovskim regalima, uglavnom u prostoru spuštenog plafona, horizontalnim i 
vertikalnim instalacionim kanalima. Potrošači koji moraju da imati napajanje u slučaju požara 
se napajaju kablovima sa bakarnim provodnicima I izolacijom od materijala koji u slučaju 
požara ne razvijaju toksične, otrovne i zagušujuće gasove, ne potpomažu, ne prenose požar i 
otporni su na vatru u trajanju od 180min tipa NHXHX FE180. Kablovi su dimenzionisani na 
osnovu kriterijuma trajno dozvoljene struja i pada napona. Energetski razvod agregatskog 
napajanja  je  predviđen  posebnim  perforiranim  kablovskim  regalima  sa  odgovarajućom 
mehaničkom izdržljivošću u požarnom režimu I održavanjem funkcionalnosti u trajanju od 
minimum 90min - E90.
RAZVODNI ORMANI
- GLAVNI RAZVODNI ORMAN
Glavni  razvodni  orman  GRO-FS  je  metalni,  slobodnostojeći  i  služi  za  napajanje  svih 
razvodnih ormana koji pripadaju objektu fiskulturne sale. Orman je, kako na dovodu tako i na 
svim  izvodima,  opremljen  kompaktnim  prekidačima  sa  termomagnetnim  okidačem  i 
opremljenih modulom za zaštitu  od diferencijalne struje koji  ima mogućnost podešavanja 
vrednosti  reagovanja  diferencijalne  struje  (ΔI)  kao  i  vremensko  kašnjenje.  Vremensko 
kašnjenje je iskorišćeno kako bi se obezbedila selektivnost u reagovanju ostalih ZUDS. Kao 
zaštita od prenapona koji se mogu javiti u mreži, u GRO-FS je predviđen izvlačivi odvodnik 
prenapona  tipa  1+2  sa  odgovarajućim zaštitnim  prekidačem koji  je  izabran  u  skladu  sa 
preporukom  proizvođača.  Na  vratima  ormana  su  predviđeni  analogni  merni  uređaji  za 
merenje struje svake faze kao i za merenje napona. Merenje napona je predviđeno jednim 
voltmetrom i voltmetarskom grebenastom preklopkom. 
- FISKULTURNA SALA
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Razvodni  orman  fiskulturne  sale  RO-FS  je  metalni,  nazidnog  tipa,  služi  za  distribuciju 
električne energije od GROFS do svih potrošača koji su samo u funkciji fiskulturne sale. Sa 
RO-FS se napajaju opšti potrošači, osvetljenje I utičnice. Svi izvodi su štićeni odgovarajućim 
automatskim zaštitnim prekidačima B karakteristike  reagovanja.  Predviđeno je  korišćenje 
ZUDS uređaja fiksne vrednosti reagovanja diferencijalne struje, ΔI=30mA. - VENTILACIJA 
Orman napajanja i  upravljanja ventilacijom fiskulturne sale RO-V smešten je u pomoćnu 
prostoriju ispod tribina. Sa njega se napajaju svi potrošači koji pripadaju sistemu ventilacije. 
Za RO-V je predviđen napojni kabl, dok je orman i oprema unutar njega nisu predmet ovog 
projekta, već će biti isporučeni u kompletu sa sistemom ventilacije.
- KOTLARNICA
Razvodni orman kotlarnice RO-KOT je metalni,  slobodnostojeći i služi za napajanje svih 
potrošača  koji  su  u  funkciji  kotlarnice.  Orman  je  na  dovodu  opremljen  kompaktnim 
prekidačem sa naponskim okidačem za havarijsko/hitno isključenje preko pečurkastog tastera 
koji je montiran na vrata ormana. Strujni krugovi za napajanje motornih potrošača – pumpi, 
štićeni su odgovarajućim motorno-zaštitnim prekidačima, dok su ostali strujni krugovi štićeni 
odgovarajućim automatskim zaštitnim prekidačima C karakteristike reagovanja. Predviđeno 
je  korišćenje  ZUDS  uređaja  fiksne  vrednosti  reagovanja  diferencijalne  struje,  ΔI=30mA. 
Pumpe  imaju  dva  režima  rada:  ručni  i  automatski.  Režim rada  se  bira  za  svaku pumpu 
posebno  preko  grebenastih  preklopki  koje  su  montirane  na  vrata  ormana  RO-KOT. 
Automatsko upravljanje  tehnološkim potrošačima u funkciji  grejanja  i  pripreme sanitarne 
tople vode (kotao, elevator sečke, cirkulacione pumpe i sl.) se obavlja iz upravljačkog ormana 
kotla K-1. Radi popravke faktora snage RO-KOT predviđen je orman kompenzacije faktora 
snage sa automatskom regulacijom u tri koraka. Ukupna snaga svih kondenzatorskih baterija 
je  22kVAr.  -  HIDRANTSKA MREŽA Za  ceo  kompleks  Osnovne  škole  predviđena  je 
hidrantska mreža za gašenje požara. Kako je za ostvarivanje potrebno pritiska i protoka u 
mreži  potrebno  korišćenje  pumpi  (radna  +  rezervna),  za  napajanje  njihovo  napajanje  je 
predviđen rezervni izvor napajanja u vidu stacionarnog dizel električnog generatora (DEG). 
Kompletno napajanje i upravljanje radom pumpi vrši iz kontrolnog ormana RO-H koji se 
isporučuje u kompletu sa pumpama. U RO-H se vrši automatsko startovanje pumpi u slučaju 
požara, napajanje pumpi i nadzor rad pumpi. 
- DIZEL ELEKTRIČNI GENERATOR (DEG)
DEG je smešten na otvorenom, u kućištu koje smanjuje buku i štiti od vremenskih uslova.  
Zajedno sa DEGisporučuje se razvodni orman RO-G u kojem se vrši  automatska izmena 
izvora napajanja (ATS) usled nestanka mrežnog napona i istovremeno šalje signal DEG za 
start.
 OSVETLJENJE
Instalacija rasvete u zajedničkim i tehničkim prostorijama se izvodi kablovima tipa N2HX 
koji se plažu delimično po kablovskim regalima, delimično po zidovima na bezhalogenim 
obujmicama ili u bezhalogenim cevima postavljenim u gipsane zidove. 
- OPŠTE OSVETLJENJE
Opšte osvetljenje objekta predviđeno je svetiljkama koje su odabrane zavisno od namene i 
uslova koji vladaju u pojedinim prostorijama. Kao izvore svetlosti korišćeni su svetiljke LED 
izvorima svetlosti i odgovarajuće IP zaštite u zavisnosti od prostorije u kojoj su montirane. 
Nivo opšteg osvetljenja određen je prema normama i savremenim zahtevima za ovakvu vrstu 
objekta.  Upravljanje  opštim  osvetljenje  izvedeno  je  lokalno  preko  instalacionih  sklopki 
montiranim na zid prostorije.
- TEREN
Osvetljenje terena je izvedeno korišćenjem savremenih reflektora sa LED izvorima svetla čija 
su kućišta otporna na udar. Upravljanje osvetljenjem terena je izvedeno preko grebenastih 
preklopki koje su montirane na vrata ormana RO-FS.
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- PROTIV-PANIČNO OSVETLJENJE
Predviđena je ugradnja protiv-paničnih svetiljki sa sopstvenom akumulatorskom baterijom 
koja omogućava autonomni rad svetiljke u trajanju od minimum 2h. Svetiljke su u kućištima 
koja su otporna na visoke temperature i izrađena od teško zapaljivog materijala. Svetiljke su 
postavljene duž evakuacionih puteva i  iznad izlaznih vrata.  Na svetiljkama su postavljeni 
tekstovi i piktogrami na srpskom i engleskom jeziku koji označavaju pravce kretanja, izlaze i 
sl. Na osi puta evakuacije, protiv-panične svetiljke obezbeđuju minimalni osvetljaj od 1lx. 
FIKSNI POTROŠAČI I INSTALACIJA UTIČNICA
U  svim  prostorijama  predviđen  je  dovoljan  broj  utičnica  na  osnovu  veličine  i  namene 
prostorije. Za priključak fiksnih potrošača (cirkluacione pumpe, kotao, elevator sečke i sl.) 
predviđeni su kablovski izvodi. Instalacija utičnica ili fiksnih izvoda za priključak potrošača 
izvodi  se kablovima N2XH koji  se polažu delimično po nosačima kablova,  u  spuštenom 
plafonu i delimično u zidu ispod maltera ili kroz bezhalogene cevi.
GROMOBRANSKA ZAŠTITA, UZEMLJENJE I SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE
Kao uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač objekta, na koji je preko spusnih provodnika 
povezan  prihvatni  system  za  zaštitu  od  atmosferskih  pražnjenja.  Kao  prihvatni  sistem 
predviđena je mreža postavljena po krovu objekta.  Na osnovu važeći propisa i standarda, 
nivo zaštite za objekat nivo II, te na osnovu toga širina okca mreže spusnih provodnika iznosi 
15m. Izjednačenje potencijala je predviđeno u svim prostorima gde se nalaze velike metalne 
mase kao što su kotlarnica, ventilacioni sistemi i sl.

0.8.  6 - TEHNIČKI OPIS – TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA  

UVOD
Projektovani objekat fiskulturne sale sa svlačionicama se nalazi na kat.parc.br.1589, K.O. 
Majur.  Objekat  se  gradi  se  uz  postojeći  objekat  škole  sa  jugozapadne  strane.  Objekat 
fiskulturne sale je prizeman, sa toplom vezom sa postojećom školskom zgradom. U prizemlju 
objekta predviđena je fikulturna sala, svlačionice, sanitarni čvorovi, kancelarija, spravarnica i 
pomoćne  prostorije.  Uz salu  predviđene  su  tribine  za  posetioce  sportskih  događaja.  Kao 
osnove za projektovanje mašinskih instalacija korišćeno je sledeće:

Arhitektonski projekat za izvođenje fiskulturne sale.
Projekti za izvođenje instalacije centralnog grejanja objekata škole, 2018 god.
Projektni zadatak potpisan od strane Investitora

KOTLARNICA
Projektnom  dokumentacijom  predviđena  je  izgradnja  nove  kotlarnice  sa  jednim  kotlom 
predviđenim za rad sa biomasom (sečka). Kao izvor toplote u objektu predviđen je kotao na 
drvenu sečku tip HPKI-R 360, proizvodjača Gilles, snage 360 kW. Predviđeni temperaturski 
režim  kotla  i  akumulatora  toplote  iznosi  90/75°C,  temperaturski  režim  potrošača  iznosi 
80/60°C. Potreban kvalitet sečke definisan je standardom O- NORM M7133 4 sa veličinom 
drvenog čipsa do G50/P45. Kapacitet novog kotla pokriva ukupni toplotnikonzum postojećih 
i projektovanog objekta. Novi kotao je opremljen svom pratećom opremom, neophodnom za 
automatski  rad.  Skladište  drvene  sečke,  sa  prirodnim  provetravanjem,  predviđeno  je  u 
susednoj  prostoriji  odakle  se  preko  pužnog  transportera  sečka  transportuje  do  gorionika. 
Prema  preporuci  proizvođača,  priključenje  kotla  izvršeno  je  preko  zasebne  cirkulacione 
pumpe (radna i rezervna) i trokrakog ventila, za zaštitu hladnog kotlovskog kraja. Na cevnoj 
mreži  kotla  predviđena  je  ugradnja  odgovarajućeg  sigurnosnog  ventila,  i  membranske 
ekspanzione posude za individulanu zaštitu ložišta. Kotao je priključen na razvod sanitarne 
vode, koja se automatski koristi u sučaju pojave požara u cevi dozatora. U kotlu, kao vid 
zaštite  od  pregrevanja,  fabrički  je  predviđen  sigurnosni  izmenjivač  sa  termostatskim 
ventilom. Izmenjivač je priključen na hladnu sanitarnu vodu. U slučaju prekoračenja granične 
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vrednosti temperature grejne vode u kotlu, otvara se termostatski ventil i cirkulacijom vode 
kroz izmenjivač vrši se hlađenje ložišta. Zagrejana voda iz izmenjivača odvodi se direktno u 
kanalizaciju.  Skladište  goriva  pokriva  dvomesečnu  prosečnu  dnevnu  potrošnju  kotla.  Za 
dopunu skladišta sečke predvidjen je spoljašnji pretovarni elevator. Elevator je montiran u 
betonskom, vodonepropusnom kanalu sa otvorom za usipanje u nivou saobraćajnice kako bi 
se omogućio pretovar goriva kipovanjem iz kamiona. Nakon punjenenja elevatora sistemom 
pužnih transportera gorivo se podiže i ubacuje u gornju zonu skladišta. Elevator je opremljen 
poklopcem za zaštitu mehanizma od atmosferskog uticaja i neovlašćenog dostupa. Dodatno, 
projektom vodovoda i  kanalizacije predviđena je drenaža betonskog kanala.  Veza između 
kotlovskog  kruga  i  krugova  grejanja  ostvarena  je  preko  2  akumulatora  toplote,  ukupne 
zapremine 10,000 lit. Akumulatori toplote omogućavaju produženi rad kotla tokom perioda 
smanjene potrošnje toplotne energije i time povećavaju stepen korisnosti kotla. Za odvođene 
produkata  sagorevanja  od  kotla  arhitektonskim  projektom  predviđen  je  termoizolovani 
keramički dimnjak Schiedel, tip UNI 35, unutrašnjeg prečnika 350 mm, sa priključkom za 
kotao  pod  uglom  od  450,  vratima  za  čišćenje,  kondezatnom  posudom  priključenom  na 
kanalizaciju.  Radna  visina  dimnjaka  je  određena  proračunom,  uzimajući  u  obzir  zahteve 
Proizvođača kotlova i konfiguraciju krova objekta. Ukupna visina dimnjaka iznosi 9,33m. 
Priključenje kotla na dimnjak izvršiće se pomoću dimnjače od crnog lima, prečnika 350 mm, 
termoizolovane  kamenom  vunom  debljine  50  mm  u  opšivci  od  aluminijumskog  lima. 
Dimnjača je opremljena otvorom za čišćenje. Za dotok svežeg vazduha za sagorevanje kao i 
ventilaciju kotlarnice, u spoljnim zidovima predviđena je ugradnja dve protivkišne žaluzine 
AZR-4, proizvodjača IMP Lindab, u gornjoj I donjoj zoni. Priključenja potrošača toplotne 
energije na akumulatore toplote vrši se preko razdelnika / sabirnika. Predviđeni režim rada 
potrošača je 80/60C. Krugovi radijatorskog grejanja priključeni su na 1 zajednički ogranak na 
razdelniku/sabirniku, opremljen cirkulacionom pumpom (radna / rezervna) sa promenljivim 
brojem obrtaja i trokrakim mešnim ventilom za vođenje temperature razvodne vode prema 
spoljnašnjoj temepraturi. Za pripremu TSV predviđen je bojler, opremljen vodenim grejačem 
snage 15 kW i elektro grejačem snage 9 kW. Za cirkulaciju vode kroz vodeni grejač bojlera 
kao i za vazdušno grejanje objekta predviđena je posebna cirkulaciona pumpa, a regulacija 
temperature vode u bojleru TSV vrši se otvaranjem/zatvaranjem trokrakog mešnog ventila 
odnosno upravljanjem radom elektro grejača. Dodatno, predviđeno je opremanje bojlera TSV 
anodnom  zaštitom,  sigurnosnim  ventilom,  protočnom  ekspanzionom  posudom  na  strani 
sanitarne  vode  I  cirkulacionom  pumpom  za  toplu  sanitarnu  vodu.  U  sklopu  projekta 
Vodovoda I Kanalizacije neophodno je predvideti  priključenje bojlera na vodove hladne I 
tople  vode  kao  I  na  vod  recirkulacije.  Priključenje  toplovodnog  grejača  vazduha  krovne 
ventilacione  komore fiskulturne sale  na sistem centralnog grejanja  vrši  se  preko posebne 
pumpe  za  zaštitu  od  zamrzavanja  i  trokrakog  mešnog  ventila  za  regulaciju  rada  grejača. 
Pumpa i pripadajuća armatura smešteni su u grejanom prostoru. Radi zaštite cevnog razvoda 
od  niskih  temepratura  na  krovu  objekta  predviđena  je  ugradnja  samoregulišućih  grejnih 
kablova  na  spoljašnje  cevne  vodove  vazdušnog  grejača.  Za  održavanje  pritiska  u 
projektovanom,  zatvorenom sistemu  predviđena  je  ugradnja  tri  membranske  ekspanzione 
posude,  zapremine  3x800 lit.  Za  ekspanziju  vode u  samom kotlu  predviđena je  posebna 
kotlovska ekspanziona posuda zapremine 300 lit. Za punjenje sistema predviđena je ugradnja 
odgovarajućeg  omekšivača  vode.  Punjenje  sistema  vrši  se  ručno  startovanjem pumpe  za 
povišenje  pritiska.  U  skladu  sa  zahtevima  Proizvođača  kotla  i  zbog  sprečavanja  pojave 
korozije  na metalima korišćenim u postrojenju (čelik,  aluminijumska grejna tela,  bakarni 
grejač  vazduha  u  vent  komori)  predviđen  je  sistem  za  doziranje  inhibitora  korozije 
OptiGuard*  MCP5120.  Inhibitor  korozije  vezuje  kiseonik  u  grejnom  fluidu  i  sprečava 
stvaranje  naslaga  zaostalog  kamenca  na  grejnim  površinama.  Cevna  mreža  u  kotlarnici 
izrađena je od čeličnih bešavnih cevi. Nakon AKZ i bojenja predviđena je izolacija cevne 
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mreže u kotlarnici, razdelnika i sabirnika kamenom vunom odgovarajuće debljine, u opšivci 
od aluminijumskog lima. U sklopu isporuke kotlovskog postrojenja predviđena je i isporuka 
automatike za upravljanje radom cirkulacionih pumpi i mešnih ventila u kotlarnici.

RADIJATORSKO  GREJANJE  I  CEVNI  RAZVOD  VODENOG  GREJAČA 
VENTILACIONE KOMORE
Projektnom  dokumentacijom,  na  osnovu  proračuna  toplotnih  gubitaka,  izvršen  je  izbor 
sistema radijatorskog grejanja za fiskulturnu salu i druge prostorije u objektu. Predviđena je 
ugradnja  člankastih  aluminijumskih  radijatora.  Visina  grejnog  pribora  uskladjena  je  sa 
visinom parapet, uz maksimalno pokrivanje širine prozorskog okna radi smanjenja uticaja 
zračenja  hladnih  površina.  Sva  grejna  tela  u  objektu  fiskulturne  sale  su  opremljena 
termostatskim ventilima. Svi termostatski ventili su sa automatskom regulacijom protoka i 
mogućnošću ručnog zatvaranja. Na termostatskim ventilima predvidjena je ugradnja termo 
glava. Termo glave su specijalne konstrukcije I onemogućavaju demontažu ili izmenu zadate 
vrednosti bez odgovarajućeg ključa. Dodatno, svaki grejni pribor je opremljen radijatorskim 
navijkom,  automatskom  odzrakom  i  drenaznom  slavinom.  Cevna  mreža  radijatorskog  i 
vazdušnog grejanja u objektu izvedena je od čeličnih, bešavnih crnih cevi. Kompletna cevna 
mreža od čeličnih cevi je antikoroziono zaštićena. Vidljivi delovi cevne mreže premazuju se 
dodatno lak bojom, pogodnom za visoke temperature. Za sprečavanje toplotnih gubitaka u 
cevnoj mreži predviđeni su sledeći tipovi toplotne izolacije:
- U kotlarnici objekta kompletna cevna mreža se izoluje cilindrima od kamene vune, debljine 
50mm, u opšivci od aluminijumskog lima
-  Cevna  mreža  sistema  vazdušnog  grejanja  izolovana  je  izolacijom  od  ekspandiranog 
kaučukadebljine 25mm. Na krovu objekta predvidjena je izolacija od kamene vune debljine 
50 mm u zaštitnoj opšivci od aluminijumskog lima. Dodatno spoljašnji cevovod je zaštićen 
pratećim električnim kablovskim grejačem sa termostatom
- Cevna mreža za zagrevanje postojećih školskih objekata,  kao i  cevovodi  za zagrevanje 
projektovanog  objekta  montirani  u  spušteni  plafon  prostorija  izololuju  se  izolacijom od 
ekspandiranog kaučuka debljine 25mm.
- Cevna mreža za grejanje fiskulturne sale nakon izlaska iz kotlarnice se ne izoluje. Cevna 
mreža  vodi  se  u  padu  ka  drenažnim kugl  slavinama  predviđenim na  najnižim delovima 
instalacije.  Najviše  tačke  u  instalaciji  opremljene  su  automatskim odzračnim lončićima  i 
dodatnom kugl slavinom za potrebe servisiranja odzračnih lončića.

VENTILACIJA  FISKULTURNE  SALE,  PODTRIBINSKIH  SVLAČIONICA,  I 
BLOKIRANIH TOALETA
Za potrebe ventilacije fiksulturne sale projektom je predviđena posebna ventilaciona komora 
sistem K-1/V-1, za ubacivanje svežeg i izvlačenje otpadnog vazduha. Komora je smeštena 
ravnom krovu iznad svlačionica I toaleta. Kapacitet ventilacione komore iznosi

svež vazduh 8,000 m3/h
otpadni vazduh 6,800 m3/h

Ventilaciona komora opremljena je sledećim sekcijama:
Svež vazduh

usisna sekcija sa damperom i motornim pogonom
filterska sekcija klase G4
sekcija visokoefikasnog rotornog rekuperatora toplote
mešna sekcija
filterska sekcija klase F7
sekcija toplovodnog grejača vazduha
ventilatorska sekcija sa EC PLUG ventilatorom
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Otpadni vazduh
filterska sekcija klase F5
ventilatorska sekcija sa EC PLUG ventilatorom
mešna sekcija
sekcija visokoefikasnog rotornog rekuperatora toplote
sekcija za izbacivanje otpadnog vazduha sa damperom i motornim pogonom

Ventilaciona komora je instalirana na ravnom krovu iznad svlačionica i toaleta, na betonskim 
fundamentima visine 200mm, opremljenim sa vibro i šumo izolacionom zaštitom. Kanalski 
priključci ventilacione komore opremljeni su fleksibilnim vezama, za sprečavanje prenošenja 
buke i vibracija sa komore na kanalsku mrežu. Na kanalu za ubacivanje i izvlačenje vazduha 
predvidjeni  su  prigušivači  buke.  Za  komoru  su  predviđeni  neophodni  senzori  i  motroni 
pogoni, kao i kontroler neophodan za autonoman rad sistema. Grejač ventilacione komore 
dimenzionisan je na minimalnu ulaznu temperaturu vazduha od 10°C. U zimskom periodu 
godine  minimalna  temperatura  na  ulazu  u  grejač  obezbeđuje  se  regulisanjem  položaja 
žaluzina u mešnoj sekciji kao i radom visokoefikasnog rotornog rekuperatora. Za vrednosti 
temperature svežeg vazduha posle rotornog rekuperatora više i jednake 10°C, komora radi u 
režimu  sa  100%  svežim  vazduhom.  Kapacitet  ventilacione  komore  pokriva  minimalni 
vazdušni obrok od 30m3/h po čoveku. Pri niskim spoljnim temperaturama, bliskim zimskoj 
projektnoj temperaturi, vazdušni obrok se smanjuje ali ne manje od 50%, od ukupne potrebne 
količine  vazduha  za  ventilaciju  potpuno  zauzete  sale.  Radi  boljeg  termičkog  ugođaja, 
usvojena je izlazna temepratura vazduha iz  ventilacione komore na vrednost  potrebnu za 
pokrivanje toplotnih gubitaka fiskulturne sale i gledališta. U režimu ventilacionog grejanja, 
termo  glave  na  radijatorima  isključuju  sistem  radijatorskog  grejanja  sale.  Za  ventilaciju 
sanitarnih čvorova i svlačionica sa tuševima predviđen je poseban sistem ventilacije, spregnut 
sa sistemom ventilacije fiskulturne sale. Nadoknada vazduha za sistem ventilacije sanitarnih 
čvorova  vrši  se  iz  sale,  kroz  zazor  na  vratima  svlačionica  i  toaleta.  Za  odsisne  sistema 
sanitarnih čvorova predviđena je  ugradnja krovnih i  kanalskih ventilatora.  Predvidjeni  su 
sledeći sistemi osdidne ventilacije:

odsis iz toaleta, tuševa i svlačionica V-2 780 m3/h
Odsis iz toaleta pod tribinama, desno V-3.1 150 m3/h
Odsis iz toaleta pod tribinama, levo V-3.2 150 m3/h

Kao distributivni  elementi  u  fiskulturnoj  sali,  zbog velike  visine  instalacije  ventilacionih 
kanala,  predviđena je ugradnja vazdušnih mlaznica.  Na odsisnim kanalima predvidjena je 
ugradnja ventilacionih odsisnih rešetki. Klimatizacija fiskulturne sale nije predvidjena ovim 
projektom. U sanitarnim čvorovima i  svlačionicama predviđena je ugradnja odsisnih aero 
ventila. Za obezbeđenje dotoka vazduha tokom rada sistema ventilacije predviđen je zazor na 
vratima.  Kanalska  mreža  svih  ventilacionih  sistema  izrađena  je  od  pocinkovanog  lima, 
odgovarajuće debljine. Predvidjena je toplotna izolacija od kamene vune debljine 50mm u 
zaštiti  od  aluminijumskog  lima  i  to  na  kanalu  za  izbacivanje  otpadnog  vazduha,  kanalu 
obradjenog svežeg vazduha, kanalu za izvlačenje vazduha iz fiskulturne sale. U fiskulturnoj 
sali predvidjea je izolacija kanala za ubacivanje svežeg pripremljenog vazduha izolacijom od 
elspandiranog kaučuka debljine 10mm. Žaluzine za uzimanje svežeg i izbacivanje otpadnog 
vazduha predvidjene su na krovu objekta, na ventilacionim kanalima, kao čto je prikazano u 
grafičkoj dokumentaciji. Startovanje svih sistema ventilacije vrši se pomoću odgovarajućih 
prekidača, postavljenih u prfersorskoj kancelariji. U slučaju požara, po postupanju signala od 
protivpožarne centrale, vrši se gašenje svih Sistema ventilacije.

Главни пројектант:
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У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 
и  14/16),  Закона  о  транспорту  опасне  робе  ("Службени  гласник  РС",  бр.  104/16)  и 
Правилника  о  начину  складиштења,  паковању  и  обележавању  опасног  отпада 
("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним 
отпадом,  односно  за  транспорт,  складиштење,  третман  и  одлагање  задужена  су 
предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства 
пољопривреде и  зажтите животне средине.  У случају да изабрани понуђач односно 
Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати 
стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца 
неопходна.

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона 
о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за 
транспорт  отпада  није  потребна  ако сам  произвођач  отпада  транспортује  отпад  у 
постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна 
средства,  а  количине  отпада  не  прелазе  1000  килограма  по  једној  пошиљци, 
искључујући  опасан  отпад.  У  супротном,  неопходно  је  ангажовање  стручног  лица 
(Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у 
техничким захтевима ове конкурсне документације,  морају се обављати у складу са 
домаћим  и  међународним  позитивноправно  прописима,  укључујући,  али  не 
ограничавајући се на:

1. Закон  о  планирању и изградњи (''Службени гласник  РС'',  бр.  72/09,  81/09‐
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука 
УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон);

2. Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/04, 36/09);

3. Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и   
95/18 – др. закон)

4. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 
36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 16, 76/18 и 95/18 – др. 
закон);

5. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

6. Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
7. Закон о  водама („Службени гласник РС“,  бр.  30/10,  93/12,  101/16,  95/18 и 

95/18 – др. закон);
8. Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 

36/09 и 88/10);
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9. Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  („Службени  гласник  РС“,  бр. 
36/09);

10. Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр.  145/14 и 95/18 – др. 
закон);

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

12. Закон  о  безбедности  и  здрављу на  раду („Службени  гласник  РС“,  бр. 
101/05 и 91/15, и 113/17- др. закон).

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/20 26/232
 



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.

Предузетни
к и физичко 

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 
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лице
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта).

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 
ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА 

ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

(3) Услов:  Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је измирио 
доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике  
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став  
1. тачка 4) Закона).

Доказ:

Правно лице

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  

Предузетник 

2. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и

3. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода

Физичко лице

7. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и

8. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода

Орган надлежан 
за издавање:

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

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

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

ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.
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(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:  „  да  поседује  овлашћење   за  обављање  послова  извођења  посебних   
система и мера стабилних система за гашење и дојаву пожара

ДОКАЗ:  „  Решење-лиценца  Министарства  Унутрашњих  пшослова  Републике   
Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за  
обављање  послова  извођења  посебних  сисстема  и  мера  стабилних  система  за  
гашење и дојаву пожара  .  “.  “.  

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

(5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито 
наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на  
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају  
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.  
став 2. Закона).

Доказ:  Попуњена  и  потписана  Изјава  о  поштовању  обавеза  које  произлазе  из  важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач  који  учествује  у  поступку предметне  јавне  набавке,  мора  испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, 
и  то:  да  располаже  потребним  финансијским,  пословним,  техничким  и  кадровским 
капацитетом. 

1) Финансијски капацитет:
Услов: 

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од 320.000.00,00   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 
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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.

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 350.000.00,00  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 
(стамбено-пословни, пословни и објекти јавне намене). 

Да је понуђач  у претходих шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао  највише  два  уговора  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 
фискултурних сала укупне минималне вредности 50.000.000,00 динара без пореза на додатну 
вредност. 

Доказ: 
Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе,  

који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Понуђач  је  дужан  да  уз  Референтну  листу  достави  потписане  и  оверене  Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  
листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.

Потврде наручилаца о  реализацији закључених уговора могу бити на  оригиналном 
Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 
обрасцима,  при  чему  такве  потврде  морају  имати  све  елементе  које  садржи  Образац  из 
Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 
- назив и седиште понуђача, 
-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року, 
- врста радова, 
- вредност изведених радова, 
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- број и датум уговора, 
-  изјава да се  Потврда издаје ради учешћа на  тендеру и у друге  сврхе се не може 

користити,
- контакт особа наручиоца и телефон,
- потпис овлашћеног лица наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:
Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије  одговарајућих  страна  Окончаних  ситуација  (прве  и  последње  и  других  по 

потреби) по тим уговорима.

3) Технички капацитет
Услов:

Понуђач  мора  да  располаже  (по  основу  власништва,  закупа,  лизинга)  опремом  за 
извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 
грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру 
предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста Количина

Камион „сандучар“ или кипер  2 комада 

Лако доставно возило  1  комада

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

Комбинована машина – „Скип“  1 комад    

Цеваста фасадна скела   1000 м2

Аутодизалица  или  торањски  кран  носивости  до  30 
тона

 1 комад 

Доказ:
а)  за  опрему набављену  до  краја  године  која  претходи  години  у  којој  се  спроводи  јавна 
набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 
означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години 
која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 
отпремница;
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације 
без обзира на основ коришћења (власништво, закуп,  лизинг)– копије саобраћајних дозвола 
(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
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Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 
оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да  попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 
Поглављу XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног 
лица и достављен уз понуду. 

4)Кадровски капацитет:
Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 
време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 90 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 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци – 

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

Доказ:
а)  обавештење  о  поднетој  пореској  пријави  ППП-ПД,  извод  из  појединачне  пореске 
пријаве  за  порез  и  доприносе  по  одбитку,  а  којим  понуђач  доказује  да  располаже  са 
потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.
б)  доказ  о  радном  статусу:  за  носиоце  лиценци  који  су  код  понуђача  запослени  – 
фотокопију уговора о раду и М-А образац, 
в)  доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 
уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 
или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду 
односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  
г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом. 
д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код 
понуђача  запослен  на  неодређено  време  –  фотокопија  уговора  о  раду  и  М-А  образац, 
фотокопију потребне  лиценце-уверења.
Уколико лице за  безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, 
доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 
складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

5)Обилазак локације
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Обилазак локације  је  обавезан  за  понуђаче  како  би  понуђач детаљно  прегледао 
локацију  и  извршио  увид  у  пројектно  техничку  документацију  и  добио  све  неопходне 
информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у 
Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА,  НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И  ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА,  РОК  ИЗВРШЕЊА,  МЕСТО  ИЗВРШЕЊА,  ОБИЛАЗАК  ЛОКАЦИЈЕ  ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,  Одељак  6.  Обилазак 
локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и  

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

6) Сертификати
Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда  ISO 9001,  систем 
менаџмента квалитетом,  ISO 14001– заштита животне средине,  OHSAS 18001, безбедност на 
раду,  ISO  50001 -  систем  менаџмента  енергијом,  ИСО  22301 –  систем  менаџмента 
континуитетом пословања или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. 

Доказ:
Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом,
ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду , ISO 50001 – систем 
менаџмента  енергијом,  ИСО  22301  –  систем  менаџмента  континуитетом  пословања,  или 
одговарајуће  

Доказивање испуњености   обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група   
понуђача

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.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 
Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат 
у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са  
подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 
5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  Закона, понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 
набавке.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/20 33/232
 



7) Понуда у електронској форми
 Понуда  треба  да  буде  поднета  у  електронској  форми  (читљив  скенирани 

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

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом. 

Наведене  доказе  о  испуњености услова  понуђач  може  доставити  у  виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи 
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као 
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који  су  регистровани у  регистру који  води  Агенција  за  привредне 
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач.  1) до  4) 
Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи 
доказ  одређен конкурсном документацијом,  ако понуђач  у  понуди наведе  интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико 
је  доказ  о  испуњености   услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију 
електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује 
електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може,  уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и 
материјалном  одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране 
надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,  која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописан начин.
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.

     2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И 
САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији,  затворену на  начин  да  се  приликом отварања понуда  може са  сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у 
електронској  форми  (читљив  скенирани  документ  на  CD,  DVD  или  USB)  и  у 
папирном  облику.  У  случају  неслагања,  папирна  верзија  понуде  сматра  ће  се 
важећом. 

Понуда  која  није  поднета  у  електронској  форми  сматраће  се 
неприхватљивом. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више 
заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће 
да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на 
који  начин  подноси  понуду,  односно  да  ли  подноси  понуду  самостално,  или  као 
заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

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

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Господар Јевремова бр. 6, Шабац    ,  
са  назнаком  „Понуда  за  јавну  набавку  радова   на реконструкцији  и  надградњи 
постојеће школе са изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“  , ЈН бр.    ,  
НЕ  ОТВАРАТИ“. Понуда  се  сматра  благовременом,  ако  је  примљена  од  стране 
наручиоца до 05.02.2020.  године, до 12 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда 
налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно  која  је  примљена  по истеку дана и  сата  до  којег  се  могу поднети понуде, 
сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних 
услова, мора да садржи:

1. образац понуде,
2. модел уговора,
3. образац структуре цене,
4. образац трошкова припреме понуде,
5. образац изјаве о независној понуди,
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6. образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
7. образац  Референтне  листе  и  образац  Потврде  о  раније  реализованим 

уговорима,
8. образац Изјаве о техничкој опремљености,
9. образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који 

се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом,

10. образац Изјаве о кључном техничком особљу,
11. банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
12. образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију,
13. оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла,
14. оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року,
15. оригинал  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске  гаранције  за 

повраћај авансног плаћања,
16. комплетну понуду у  електронској  форми (читљив скенирани документ  на 

CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),
17. друге  обрасце и  изјаве  из  Конкурсне  документације,  ако  су  тражени  у 

конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни 

и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и 
потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за 
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са 
свим  страницама  преузете  конкурсне  документације,  са  свим  наведеним  траженим 
подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми 
која  онемогућава  убацивање  или  уклањање  појединих  докумената  након 
отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 
понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће 
потписивати  обрасце  дате у  конкурсној  документацији,  изузев  образаца  који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава 
о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који 
морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце 
дате у конкурсној  документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу), то  треба  да  дефинишу  споразумом 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

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

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ГРАД ШАБАЦ, 

ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА БР. 6, ШАБАЦ, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку реконструкције и надградње постојеће школе са 
изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“    –  ЈН бр. Бр набавке   -  НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку  реконструкције и надградње постојеће школе са 
изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“            – ЈН бр. Бр набавке  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку      реконструкције и надградње постојеће школе са 
изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“                       – ЈН бр. Бр набавке 
- НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку      реконструкције и надградње постојеће 
школе са изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“                     – ЈН бр. Бр 
набавке  - 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. 
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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: 
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
2. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
3. понуђачу који ће издати рачун, 
4. рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
5. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

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

Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према 
наручиоцу. 

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

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:

3 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема 
авансног предрачуна,
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4 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених 

месечних  и  окончане  ситуације  потписане  од  стране  одговорног  Извођача  радова  и 
стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и 
записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих 
чланова Комисије о примопредаји.

Рок  плаћања  је  одмах,  а  најкасније  45  дана  од  дана  пријема  одговарајућег 
документа  који  испоставља  Извођач  радова,  а  којим  је  потврђено  извођење  радова, 
потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове реконструкције и надградње постојеће школе са изградњом 

фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“у Мајуру не може бити краћа од  24   месеци 
од дана  примопредаје  радова. Гаранција  не  може бити краћа од  24 месеца од дана 
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, 
који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке  не може 

бити  дужи  од    250   (двестотинепедесет)  календарских  дана  од  увођења  у  посао 
понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 
дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
Место извођења радова -  Место извођења радова је објекат ОШ „Мајур“ у  

Мајур, ул. Светог Саве бр. 4, 15353 Мајур, кат.парцела број 1589 КО Мајур..

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.

9.5.   Други захтеви-Полиса осигурања  
Изабрани  понуђач  (извођач  радова)  је  дужан  да  осигура  радове,  раднике, 

материјал  и  опрему од  уобичајених  ризика  до  њихове  пуне  вредности  (осигурање 
објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења 
уговора,  полису  осигурања,  оригинал  или  оверену  копију,  са  роком  важења  за  цео 
период извођења радова. 

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента 
увођења у посао, достави наручиоцу  полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 
са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) 
је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 
осигурања. 
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Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 
Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и  без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија. 
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити угенцији  за  заштиту 

животне средине и у  министарству надлежном за послове заштите животне средине 
(тренутно то је Министарство заштите животне средине).

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  могу  се  добити  у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију  за озбиљност 
понуде са  назначеним износом  не  мањим  од  10% од  укупне вредности понуде без 
ПДВ-а и  роком важности  60 дана од дана јавног  отварања понуда,  која  мора  бити 
неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у 
корист Наручиоца Град Шабац, Градска управа града Шапца, Господар Јевремова 
бр.  6,  Шабац.  Поднета  банкарска  гаранција  не може  да  садржи додатне  услове  за 
исплату,  краће  рокове,  мањи износ  или  промењену  месну надлежност  за  решавање 
спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за 
јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не 
преко  пословних  банака,  те  нема  могућност  да  средства  финансијског  обезбеђења 
наплати  у  иностраној  банци.  Потребно  је  да  износ  на  средствима  финансијског 
обезбеђења буде изражен у динарима. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 
• Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени 

своју понуду;
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• Понуђач  коме  је  додељен  уговор  благовремено  не  потпише  уговор  о  јавној 
набавци; 

• Понуђач  коме  је  додељен  уговор  не  поднесе  банкарску  гаранцију  за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

• Понуђач коме је додељен уговор не достави  Наручиоцу полису осигурања за 
објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 

року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке 
за  издавање  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  плаћања, 
обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, 
најкасније  у  року од 7  дана од  дана  закључења уговора,  издати  банкарску 
гаранцију  за  повраћај авансног плаћања,  у  висини аванса  без  ПДВ-а,  са 
роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, 
у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) 
и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да 
писмо  не  представља  даљу обавезу  за  банку,  као  гаранта.  Потребно  је  да 
понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, 
имајући у  виду да  Наручилац врши плаћања преко Управе за  трезор,  а  не 
преко  пословних  банака,  те  нема  могућност  да  средства  финансијског 
обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима 
финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег 
карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у 
року од 7 дана од дана закључења уговора,  издати банкарску гаранцију  за 
добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 
конкурсној  документацији.  Писмо  не  сме  бити  ограничено  роком  трајања 
(датумом)  и  не  сме  имати  садржину  која  се  односи  на  политику  банке  и 
одредницу  да  писмо  не  представља  даљу  обавезу  за  банку,  као  гаранта. 
Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за 
јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за 
трезор,  а  не  преко  пословних  банака,  те  нема  могућност  да  средства 
финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ 
на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, 
на  дан  примопредаје  радова,  издати  банкарску  гаранцију  за  отклањање 
грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не 
мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не 
може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не 
сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која 
се  односи  на  политику  банке  и  одредницу  да  писмо  не  представља  даљу 
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обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун 
у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац 
врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема 
могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. 
Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у 
динарима. 

Уколико  понуђач  не  достави  тражена  писма  о  намерама  банке,  његова 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од 
дана закључења уговора,  која  ће бити са клаузулама:  безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без 
ПДВ-а,  са  роком важности  који  је  30  дана дужи  од  уговореног  рока  за  завршетак 
радова, у корист  Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде 
правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 
Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну 
набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко 
пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у 
иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде 
изражен у динарима. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана 
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од 
укупне  вредности  уговора без  ПДВ-а,  са  роком важности  који  је  30  дана дужи од 
уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни 
рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши 
плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да 
средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ 
на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

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

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани 
понуђач  се  обавезује  да  у  тренутку  примопредаје  уграђене  опреме  и  радова  преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
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клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од  5%  од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 
5  дана дужи  од  гарантног  рока.  Наручилац  ће  уновчити  банкарску  гаранцију  за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року.  Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје 
понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за 
трезор,  а  не  преко  пословних  банака,  те  нема  могућност  да  средства  финансијског 
обезбеђења  наплати  у  иностраној  банци.  Потребно  је  да  износ  на  средствима 
финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

По  извршењу  уговорених  обавеза  понуђача  на  која  се  односе,  средства 
финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда  одржаће се  дан,  месец и  година године,  у  часова  часова у 

радним просторијама  Наручиоца,  на  адреси:   Господар  Јевремова  бр.  6,  Шабац    ,  
просторијa:  сала     , спрат   II     .

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   Господар  Јевремова  бр.6   ,  електронске  поште на  e-mail 
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aleksandar.mijatovic@sabac.org         или факсом на број   015/364 150   ) 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.  04/20 
".

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 (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће  његову 
понуду одбити као неприхватљиву.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуде је „  Најнижа понуђена цена  “.  
При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум 

који је одређен  Конкурсном документацијом.
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19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 
ЛИЦА
Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

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

полиса/е осигурања; 
V. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

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

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 
материјала,  не  одговара  захтевима  Наручиоца  дефинисаним  пројектом  за  извођење 
који  је  саставни  део  конкурсне  документација  и  другим  захтевима  Наручиоца 
наведеним  у  конкурсној  документацији,  понуда  Понуђача  ће  се  одбити  као 
неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 

Образац  о  произвођачима  материјала  и  опреме чини  обавезни  део  понуде  и 
саставни је део уговора о извођењу радова. 

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 
произвођачима материјала и опреме. 

У  случају  немогућности  прибављања  и  уградње  материјала  и  опреме  према 
понуђеним  моделима  и  произвођачима  у  Обрасцу о  произвођачима  материјала  и 
опреме,  Понуђач  је  дужан  да  прибави  документ  од  произвођача  којим  образлаже 
немогућност  испоруке  (престанак  производње  и  слично),  као  и  предлог  за  замену 
еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и 
произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног 
надзора  и  наручиоца,  мора  бити  еквивалентан  и  одговарати  техничким 
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карактеристикама претходно понуђеног  добра и  испоручен  и  уграђен по уговореној 
цени.

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац  може  одбити  понуду уколико  поседује  доказ  да  је  понуђач  у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције; 
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

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

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

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

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

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

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

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 
на  испуњење обавеза  у  ранијим поступцима јавне  набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама.

22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за  заштиту права  може да поднесе  понуђач,  односно  заинтересовано 
лице које  има  интерес  за  доделу уговора  у  овом  поступку јавне  набавке  и  које  је 
претрпело  или  би  могло  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: aleksandar.mijatovic@sabac.org, факсом на број   015/364 150      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. 
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1. Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава врста  поступка,  
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се 
благовременим ако  је  примљен  од  стране  наручиоца  најкасније  7  (седам)  дана  пре 
истека  рока  за  подношење  понуда,  без  обзира  на  начин  достављања,  и  уколико  је 
подносилац  захтева  у  складу  са  чланом  63.  став  2.  Закона  указао  наручиоцу  на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 

2. После доношења одлуке  о  додели  уговора  из  члана  108.  Закона  или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати 
разлози  за  његово  подношење  пре  истека  рока  из  члана  149.  ст.  3.  и  4.  Закона,  а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца 
за  које  је  подносилац  захтева  по поднетом захтеву знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.

О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  Наручилац  објављује  обавештење  на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 
од дана пријема захтева за заштиту права.

После  поднетог  захтева  за  заштиту  права,  Наручилац  спроводи,  односно 
зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 
840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.

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

-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000  динара,  ако  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је  додељен уговор,  ако се  захтев за  заштиту права  подноси  након отварања 
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а 
посебна  овлашћења  Републичке  комисије  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних 
набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
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23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац  ће  уговор  о  јавној  набавци  доставити  понуђачу  којем  је  уговор 

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

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
РАДОВА  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И НАДГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ 
ШКОЛЕ СА ИЗГРАДЊОМ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ 
“МАЈУР“  МАЈУРУ.
Наручилац  може,  након  закључења  Уговора  о  јавној  набавци  ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА НА        РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И НАДГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ШКОЛЕ 
СА  ИЗГРАДЊОМ  ФИСКУЛТУРНЕ  САЛЕ  НА  ОБЈЕКТУ  ОШ  “МАЈУР“ 
МАЈУРУ,  без  спровођења  поступка  јавне  набавке,  да  повећа  обим  радова  који  су 
предмет уговора.

Наручилац  ће  дозволити  продужетак  рока  за  извођење  радова  ако  наступе 
околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

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

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

техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности  објекта  или  ради  спречевања  настанка  штете,  а  изазвани  су 
неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или 
другим  ванредним  и  неочекиваним  догађајима,  у  складу  са  чланом  634. 
Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о 
грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. 
Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 
јавне набавке. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр ________________  од  ________________  за  јавну  набавку  (НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И НАДГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ШКОЛЕ СА ИЗГРАДЊОМ 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ “МАЈУР“  У МАЈУРУ.), ЈН број 04/20 

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 [РЕКОНСТРУКЦИЈА   И  НАДГРАДЊА 
ПОСТОЈЕЋЕ ШКОЛЕ СА ИЗГРАДЊОМ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ НА ОБЈЕКТУ 
ОШ “МАЈУР“  МАЈУР]

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок плаћања је 45 дана од 
достављања авансног 
предрачуна и оверених 
привремених ситуација и 
окончане ситуације 

Рок важења понуде ___ дана од дана отварања 
понуда 

Рок извођења радова од дана увођења у посао ____ календарских дана од 
дана увођења у посао 

Гарантни период ___ месеци/а од дана 
примопредаје радова 

НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 
документације за ову јавну набавку

Датум               Понуђач
    

_____________________________ ________________________________

Напомене: 
Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни  и  потпише,  чиме  потврђује  да  су  тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,  
понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду,  
а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати  
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На  основу  члана  26.  став  2.  Закона, 
____________________________________________, 

(назив понуђача)
дајем следећу 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Изјављујем,  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  да  сам 

понуду у  поступку јавне набавке  реконструкције и надградње постојеће школе са 
изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“ у Мајуру јавне  набавке, бр. 
04/20,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима.

Датум: Потпис понуђача

Напомена:  у  случају  постојања основане сумње у  истинитост изјаве  о независној  
понуди,  наручулац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  
конкуренције.  Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,  
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке  
ако  утврди  да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера  
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико  понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити потписана од  стране  
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88.  став 1. Закона, _______________________________________, као 
понуђач, назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Датум: Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може  
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,  
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су  
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања  
средства обезбеђења,  под условом да је  понуђач тражио накнаду тих трошкова у  
својој понуди.
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући  по  одредби  члана  75.  став  2.  Закона, 
__________________________________, 

назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 
__________________________________________  при  састављању  понуде  за  јавну 
набавку назив понуђача
   реконструкције и надградње постојеће  школе са  изградњом фискултурне сале  на 
објекту ОШ „Мајур“   у  Мајуру  ЈН бр.  04/20,  поштовао  обавезе  које  произлазе  из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде.

Датум: Потпис понуђача

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

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

 РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И НАДГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ШКОЛЕ СА ИЗГРАДЊОМ 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ “МАЈУР“  МАЈУР

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Град Шабац, Градска управа града Шапца са седиштем у Шапцу, ул. Господар 
Јевремова бр. 6, ПИБ 100084619, кога заступа Начелник Градске управе Милан Васић , 
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
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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

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама  („Службени 

гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту:  Закон),  дана        године, 
објавио  Позив  за подношење  понуда  у  отвореном  поступку  и  Конкурсну 
документацију,  за  јавну  набавку  извођења  грађевинских  радова   реконструкције  и 
надградње постојеће школе са изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“ у 
Мајуру  ,ЈН. Бр. 04/20 ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 
вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду 
коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, 
захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-  да  се  средства  за  извођење  предметних  радова  обезбеђују  у  складу  са 
Програмом обнове  и  унапређења  објеката  јавне  намене  у  јавној  својини у  области 
образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 
351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени  и допунама Програма 
обнове и  унапређења објеката  јавне намене у  јавној  својини у  области образовања, 
здравства  и  социјалне  заштите,  који  је  утврдила  Влада  Закључком  05  Број: 351-
9644/2016 од 11. октобра 2016.  године,  Програмом о изменама и допунама Програма 
обнове и  унапређења објеката  јавне намене у  јавној  својини у  области образовања, 
здравства  и  социјалне  заштите  који  је  утврдила  Влада  Закључком  05  Број:  351-
562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма 
обнове и  унапређења објеката  јавне намене у  јавној  својини у  области образовања, 
здравства  и  социјалне  заштите,  који  је  утврдила  Влада  Закључком  05  Број:  351-
8011/2018  од  28.  августа  2018.  године,  као  и  Програмом  о  изменама  и  допунама 
Програма  обнове  и  унапређења  објеката  јавне  намене  у  јавној  својини  у  области 
образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 
05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм),  преко 
Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели 
уговора бр._______од___________ године,  којом је  уговор о јавној  набавци доделио 
Извођачу радова. 
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Предмет уговора
Члан 2. 

Предмет  овог  уговора  је   извршење  радова  на  реконструкцији  и  надградњи 
постојеће школе са изградњом фискултурне сале на објекту ОШ „Мајур“.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 
обезбеди  радну снагу,  материјал,  грађевинску и  другу опрему,  изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске  и  припремно-завршне  радове,  као  и  све  друго  неопходно  за 
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена
Члан 3.

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

__________________________ динара са ПДВ-ом 

(словима: 

___________________________________________________________________), 

од чега је ПДВ ____________________________ динара, 

што без ПДВ-а износи ____________________________ динара

(словима______________________________________________________________

_____),

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

___________ од ___________2020. године.

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

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

Понуђеном ценом из става 1.  овог члана обухваћено је:  вредност материјала, 
радне снаге,  механизације,  скеле,  оплате,  средства  за  рад,  унутрашњи и спољашњи 
транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у 
току  радова,  обезбеђење  целокупних  радова,  материјала,  грађевинске  механизације, 
гаранције,  осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове 
потребне  за  извођење  сталних  радова,  све  таксе,  накнаде,  као  и  све  трошкове 
мобилизације  и  демобилизације  градилишта,  организације  истог,  спровођење  мера 
безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, 
припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое 
за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве 
током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са 
захтевима  Наручиоца.  Уговорене  јединичне  цене  за  материјал,  инсталације  и  сву 
опрему,  подразумевају франко градилиште,  односно објекат,  размештено и  изведено 
према техничкој документацији.
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Услови и начин плаћања
Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:
1.  Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана 
пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:
- предрачуна у износу аванса;
- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној 
ситуацији,  сачињеним  на  основу  оверене  грађевинске  књиге  изведених  радова  и 
јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране 
стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације 
од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 
10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, 
Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:  листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, 
Извођач  радова  доставља  стручном  надзору  који  ту  документацију  чува  дo 
примопредаје  и  коначног  обрачуна,  у  супротном  се  неће  извршити  плаћање  тих 
позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова
Члан 5.

Извођач  радова  се  обавезује  да  уговорене  радове  изведе  у  року  од  ____ 
(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а 
према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе 
радова  која  се  евидентира   у  грађевинском  дневнику,  рок  за  извођење  радова  се 
продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава 
у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у 
складу са чланом  6. овог уговора су:

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

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

техничком документациjом;
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за 

увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико 
није другачије одређено.

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

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

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима 
се  обезбеђује  одговарајуће  убрзање  радова  и  њихово  усклађивање  са  уговореним 
планом грађења.
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Члан 6.

Извођач  радова  има  право да  зaхтева  продужење рока  за  извођење радова  у 
случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био 
спречен да изводи радове.

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

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

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

документациjом;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао; 
5) вишкови радова, у складу са чланом 15. овог уговора; 
6) хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у 
року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о 
продужењу рока за завршетак радова.  Уколико Извођач радова пропусти да достави 
благовремено  упозорење  о  кашњењу  или  не  сарађује  у  смислу  решавања  овог 
кашњења,  кашњење  изазавано  овим  пропустом  се  неће  разматрати  приликом 
одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана 
пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени  рок  је  продужен  када  уговорне  стране  закључе  Анекс  уговора  у 
складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 
115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде.

Ако  Извођач  радова  падне  у  доцњу  са  извођењем  радова,  нема  право  на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна
Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
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 на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког 
особља за све врсте радова који се на објекту изводе. Техничко особље мора имати 
одговарајуће  решење  о  именовању за  предметни  објекат.  Уколико  у  току  извођења 
радова  дође  до  потребе  за  променом  кључног  особља  које  ће  бити  одговорно  за 
извршење  уговора  и  квалитет  изведних  радова,  Извођач  радова  о  томе  обавештава 
Наручиоца  и  даје  свој  предлог  на  сагласност  Наручиоцу.  Oсобље  мора  бити 
квалификација  истих  или  бољих  од  захтеваних,  што  понуђач  документује 
одговарајућим доказима (фотокопије личних лиценци); 

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

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

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

завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
8) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење 

за  изградњу,  односно  главном  пројекту,  у  складу  са  прописима,  стандардима, 
техничким  нормативима  и  нормама  квалитета  које  важе  за  поједине  врсте  радова, 
инсталацију и опреме;

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

10) да  обезбеди  безбедност  свих  лица  на  градилишту,  као  и  одговарајуће 
обезбеђење  складишта  својих  материјала  и  слично,  тако  да  се  Наручилац  радова 
ослобађа  свих  одговорности  према  државним  органима,  што  се  тиче  безбедности, 
прописа  о  заштити  животне  средине,  и  радно-правних  прописа  за  време  укупног 
трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

11) да  уредно  води  све  књиге  предвиђене  законом  и  другим  прописима 
Републике Србије;
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12) да  на  градилишту  обезбеди  уговор  о  грађењу,  решење  о  одређивању 
одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију 
на основу које се објекат гради;

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

Стручног надзора или Наручиоца;
15) у случају  немогућности  прибаљања  и  уградње  материјала  и  опреме 

према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима 
материјала  и  опреме,  Извођач  је  дужан да  прибави документ од  произвођача  којим 
образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за 
замену  еквивалентне  опреме  коју  доставља  на  сагласност  стручном  надзору  и 
наручиоцу.  Предметни  материјал  и  опрема  који  се  замењује  у  односу  на  понуђене 
моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и 
наручиоца,  мора  бити  еквивалентан  и  одговарати  техничким  карактеристикама 
претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

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

17) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
18) да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;
19) да  поступи по  свим  основаним  примедбама  и  захтевима  Наручиоца 

радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену  набављеног  или  уграђеног  материјала,  опреме,  уређаја  и  постројења  или 
убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова;

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

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

22) да  гарантује  квалитет  изведених  радова  и  употребљеног  материјала,  с 
тим  да  отклањању грешака  у  гарантном  року  за  изведене  радове  Извођач  мора  да 
приступи у року од 5 дана;

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

24) да  отклони све,  евентуално  начињене,  штете  на  постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова
Члан 9.

Наручилац  радова  ће  обезбедити  вршење  стручног  надзора  над  извршењем 
уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 
техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим 
актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а 
у складу са законом који регулише ову област.
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Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се  у грађевински 
дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима 
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 
примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење
Члан 11.

Извођач  радова се  обавезује  да  преда  Наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  
повраћај авансног плаћања најкасније у  року од 7 (седам) дана од дана закључења 
уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности 
који је  30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова,  у корист Наручиоца. 
Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса 
– пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 
7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за  
добро  извршење посла,  која  ће  бити  са  клаузулама:  безусловна  и  платива  на  први 
позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 
рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова 
има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити 
продужен и рок за завршетак радова. 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 
банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака у  гарантном  року,  која  ће  бити  са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од 
укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана 
дужи од истека гарантног рока. 

Осигурање
Члан 12.

Извођач радова је  дужан да осигура радове,  раднике,  материјал  и опрему од 
уобичајних  ризика  до  њихове  пуне  вредности  (осигурање  објекта  у  изградњи)  и 
достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења 
за цео период извођења радова.

Извођач  радова  је  такође  дужан да  достави  наручиоцу полису осигурања од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал 
или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према 
важећим законским прописима.

Уколико  се  рок  за  извођење  радова  продужи,  извођач  радова  је  дужан  да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са 
новим периодом осигурања.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/20 63/232
 



Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу 
са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или 
умањују  њихову  вредност  или  њихову  подобност  за  редовну  употребу,  односно 
употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од 
датума примопредаје радова.  Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у 
складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с 
тим што је  извођач  радова  дужан да  сву документацију о  гаранцијама  произвођача 
опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

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

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

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.

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

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

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

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

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

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. 
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Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је 
извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 
обрачунавају  се  и  плаћају  по  уговореним  фиксним  јединичним  ценама  и  стварним 
количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени 
лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац  има  право  да  у  току  извођења  радова,  односно  монтаже  опреме, 
одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна 
вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не 
угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови
Члан 16.

Хитни непредвиђени радови  су радови чије је предузимање било нужно због 
осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете,  а  изазвани су 
неочекиваном  тежом  природом  земљишта,  неочекиваном  појавом  воде  или  другим 
ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим 
односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 
18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитне  непредвиђене радове Извођач радова  може да  изведе  и  без  претходне 
сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 
сагласност.  

Извођач радова је  дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за 
извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из 
овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац  може  раскинути  овај  уговор  ако  би  услед  хитних  непредвиђених 
радова  уговорена  цена  морала  бити  повећана за  5%,  и  више,  о  чему је  дужан  без 
одлагања обавестити Извођача радова. 

У  случају  раскида  уговора  Наручилац  је  дужан  исплатити  Извођачу  радова 
одговарајући део цене за већ извршене радове,  као и правичну накнаду за учињене 
неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова
Члан 17.

Примопредаја  изведених  радова  врши се  по  завршетку извођења уговорених 
радова  на  објекту,  односно  свих  радова  предвиђених  одобрењем  за  изградњу  или 
одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених 
радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по 
завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела 
изведених радова.

Примопредаја  изведених  радова  обухвата  контролу  усклађености  изведених 
радова  са  одобрењем за  изградњу или одобрењем за  извођење радова  и  техничком 
документацијом  на  основу  које  се  изводе  уговорени  радови,  као  и  са  техничким 
прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, 
опреме и инсталација.

Извођач  радова  о  завршетку  уговорених  радова  обавештава  Наручиоца  и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
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Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 
(три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство 
Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач  радова  је  дужан  да  приликом  примопредаје преда  Наручиоцу,  пре 

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

Грешке,  односно  недостатке  које  утврди  Наручилац  у  току  извођења  или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако 
их  не  отклони  у  разумно  утврђеном  року,  Наручилац  има  право  да  те  недостатке 
отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања  грешака другом лицу, Наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 
Наручилац  ће  у  моменту  у  примопредаје  радова  од  стране  Извођача  радова 

примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун
Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија 
за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи 
од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 
непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 
(три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство 
Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана  ситуација  за  изведене  радове  испоставља  се  истовремено  са 

Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора
Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач 
радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине  овај  уговор  уколико 
извршени  радови  не  одговарају  прописима  или  стандардима  за  ту  врсту  посла  и 
квалитету наведеном у понуди Извођача радова,  а Извођач радова није поступио  по 
примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са 
пројектно-техничком  документацијом  или  из  неоправданих  разлога  прекине  са 
извођењем радова.
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Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач 
није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и 
Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице 
као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са 
чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава 
за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је 
било  предмет  овог  Уговора  заједничка  Комисија  ће  сачинити  Записник  о  до  тада 
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор  се  раскида  писаном  изјавом  која  садржи  основ  за  раскид  уговора  и 
доставља се другој уговорној страни.

У  случају  раскида  Уговора,  Извођач  радова  је  дужан  да изведене  радове 
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта 
као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране 
одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора
Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац  ће  дозволити  продужетак  рока  за  извођење  радова,  ако  наступе 
околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

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

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

документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5) вишкове радова, у складу са чланом 15. овог уговора; 
6) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. 
Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 
јавне набавке. 

Члан 21.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из  члана 16.  овог 
уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа 
трошкова који су настали због извођења тих радова. 

У  року  од  3  дана  од  почетка  извођења  радова  на  позицијама  хитних 
непредвиђених  радова,  Извођач  је  у  обавези  да  достави  Надзорном  органу  на 
сагласност  Понуду  са  анализом  цена  за  наведене  позиције  хитних  непредвиђених 
радова.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/20 67/232
 



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   Ваљеву                  

Број примерака уговора
Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 
страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу
Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа 
на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од 
стране Извођача радова. 

ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Милан Васић,
 дипл.правник

САГЛАСНА:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _________________
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН
Опис позиције радова

Јединица 
мере Количина Јединична цена 

без ПДВ-а
Укупна цена  без 

ПДВ-а
Бр. 1 2 3 4 5 (3x4)

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОШ „МАЈУР“ У МАЈУРУ

А ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
I САНАЦИЈА НОВОГ ДЕЛА ШКОЛСКОГ  ОБЈЕКТА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. Организација градилишта. Довоз контејнера за смештај радника, алата, 

градилишне ограде. Постављање ормана за увођење градилишне електричне 
енергије и свих других прикључака по потреби.  У цену улазе и плаћање таксе за 
коришћење за све време трајања радова и инсталирање главног градилишног 
ормана са бројилом, осигурачима и остало.
. 

ком 1

1.2. Скидање пода од ламината заједно са лајснама. Ламинат скинути, упаковати, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 
км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 пода.

м2
968.00

1.3. Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити 
плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 пода

м2 302.48

1.4. Рушење пода од тераца. Обити терацо и скинути подлогу до бетонске 
конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по м2 пода

м2 427.60

1.5. Скидање цементне кошуљице. Цементну кошуљицу обити до бетонске 
конструкције. Шут изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Обрачун по м2 пода.

м2 968.00

1.6. Скидање пода од паркета заједно са лајснама испод ламината. Паркет 
скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди 

м2 968.00
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инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 пода.

1.7. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему 
по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 
стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м 
висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране 
платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити 
јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу 
за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун 
по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. 

м2 1350.00

1.8. Обијање нестабилног малтера са зидова. По обијању малтера површину 
зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 
обијене површине. Отвори се одбијају.

м2 1325.00

1.9. Обијање малтера са фасадних зидова. По обијању малтера површину 
фасадних зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине. Отвори се одбијају.

м2 1350.00

1.10 Обијање нестабилног малтера и осталих слојева са сокле. По обијању 
малтера површину сокле очистити челичним четкама и опрати водом. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 обијене површине.

м2 124.00

1.11. Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести 
заједно са серклажима,надвратницима и свим облогама на зиду. 
Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну 
депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се одбијају.
Обрачун по м3. 

м3 6.00

1.12. Рушење бетонске плоче д=10-15цм. Рушење бетонске плоче извести 
пажљиво. У цену улази и помоћна скела. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2.

м2 845.00

1.13. Рушење армирано бетонске плоче конзолне. Рушење бетонске плоче 
извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2.

м2 12.00

1.14. Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других 
елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по 

м1 645.00
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м1.
УКУПНО  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ
2.1 Израда армиранобетонске подне плоче дебљине д=10 цм бетоном МБ 20. 

Плоча се армира мрежом Q188 која не улази у цену.
Обрачун по м2 м2 845.00

2.2 Израда армирано бетонске рампе д=15цм са потребном оплатом и свим 
потребним радњама. Бетон МБ 30. Обрачун по м2. м2 36.00

2.3 Планирање терена и бетонирање тротоара амираним бетоном са Q188 МБ 
20 дебљине д=10 цм. У делу до објекта неопходно је арматуру из тротоара 
анкеровати за објекат. Тротоар изделити фугама на 200 цм, површину 
пердашити, спојеве фуговати битуменом. Обрачун по м2 све комплет.

м2 145.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3.1. Набавка материјала и зидање зидова шупљом опеком д=12 цм у 

продужном малтеру у кабинету за физику и хемију.Обрачун по м2 м2 136.00

3.2. Малтерисање унутрашњих зидова и плафона продужним малтером у два 
слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Обрачун 
по м2.

м2 1325.00

3.3. Израда армиране и пердашене цементне кошуљице, дебљине 4 цм. 
Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним шљунком “јединицом“, размере 1:3. 
Армирати је мрежом Ø6мм, са окцима 15/15 цм, постављеним у средини 
слоја. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не 
очврсне.
Обрачун по м2 све комплет са арматуром.

м2 1395.00

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
4.1. Набавка и монтажа заварених арматурних мрежа

укључујући и потребна украјања и савијања.
Обрачун по кг.

кг 3452.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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5. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
5.1. Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата. Довратник 

израдити од првокласне и суве буковине, а рамовску конструкцију крила са 
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном 
фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у 
ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од месинга, браву 
укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору 
пројектанта. Врата заштитити емајл лаком у боји по избору инвеститора. 
На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.
димензија 100x205цм ком 9.00
димензија 95x205цм ком 14.00

5.2. Набавка и уградња фасадне ПВЦ столарије застакљене термопан стаклом 
у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по ком. Перформансе 
уграђених прозора морају бити доказане "блоw доор" тестом уз извештај 
акредитоване лабораторије након уградње. 
прозор димензија 240x205цм ком 2.00

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ

6. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
6.1. Облагање унутрашњих подова керамичким плочицама I класе на лепак. 

Обрачун по м2 све комплет. м2 689.60

6.2. Облагање сокле х=10цм керамичким плочицама из претходне позиције. У 
цену улази и набавка плочица. Обрачун по м1. м1 264.00

6.3. Облагање зидова глазираним керамичким плочицама I класе на лепак, 
фуга на фугу. Обрачун по м2 све комплет. м2 392.50

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
7.1. Глетовање и бојење зидова и плафона. Пре бојења површину премазати 

подлогом.Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити 
дисперзионим китом мања оштећења. Бојити полудисперзивном бојом 
први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене 
површине.

м2 5345.00

7.2. Стругање старе боје, премаз подлогом. Набавка и уградња "Пиши-бриши" 
боје Смарт Wалл Паинт или одговарајуће. Смарт Wалл Паинт треба да 

м2 62.00
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буде у белој боји. Пре наношење боје потребно је припремити зид да буде 
идеално раван, премазан прајмером. Слој боје за писање се наноси 
специјалним ваљком који долази у паковању а зид се премазује само у 
једном слоју. Обрачун по м2 све комплет.

7.3. Бојење старих зидова акрилном бојом, са којих је скинута "масна" боја. 
Оштећења и пукотине брусити и китовати. Бојити акрилном бојом први и 
други пут. Боја и тон по избору инвеститора .
Обрачун по м2.

м2 1654.00

7.4. Скидање старе боје и бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења 
скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и 
очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим 
бојити два пута бојом за метал. По потреби накнадно анкеровати 
радијаторе да буду потпуно стабилни.
Обрачун по м2.

м2 365.00

7.5. Скидање старе боје и бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења 
скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и 
очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал.
Обрачун по м.

м1 681.00

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
8.1. Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине 

(РШ) до 40 цм, дебљине 0,70 мм. Стране солбанка према зиду и штоку 
прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем 
наразмаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене 
пакнице или слично. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у 
цену солбанка. Обрачун по м1

м1 345.00

8.2. Опшивање фасадног венца пластифицираним лимом, развијене ширине 
(РШ) 35 цм, дебљине 0,60 мм. Задњу страну лима подићи у вис најмање 
10 цм, дупло превити и подвући под малтер. Лим саставити фалцевима 
или нитовати једноредно на размаку 30-40 мм и залемити. Између 
фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу пластичним 
типловима са поцинкованим холшрафовима. Преко поставити "машнице" 
и залемити, на растојању до 60 цм. Испод лима поставити слој тер папира, 
који улази у цену венца."
Обрачун по м1.

м1 136.00

8.3. Опшивање калканског зида и његове увале пластифицираним лимом, м1 44.00
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развијене ширине (РС) до 50 цм, дебљине 0,70 мм. Опшивање извести по 
детаљима и упутству пројектанта. Испод лима на зиду поставити слој, која 
улази у цену опшивања."
Обрачун по: m1

8.4. Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од пластифицираног лима, 
дебљине 0,70 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним 
размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од 
пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп 
нитнама, на размаку до 80 цм.Обрачун по м1.

м1 165.00

8.5 Израда и монтажа олучних цеви од пластифицираног лима, дебљине 0,80 
мм. Поједини делови олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и 
залепити барсилом. Пластифициране обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити пластифицирану украсну 
траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Обрачун по м1.

м1 132.00

УКУПНО ЛИМАРКСКИ РАДОВИ

9. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
9.1. Наношење стиродура д=3цм на темеље објекта,типловање ,наношење 

два слоја грађевинског лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка 
и премаз дубинском подлогом у боји кулирпласта и израда кулирпласта 
зрна =2мм. 

м2 124.00

9.2. Наношење стиродура д=2цм на делове фасадних зидова, избочине, аб 
стубове објекта,типловање, наношење два слоја грађевинског лепка са 
утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка и премаз дубинском подлогом у 
боји фасаде и израда рајбоване или заглађене фасаде зрна =2мм. 
Обрачун по м2.

м2 325.00

9.3. Израда фасаде од камене вуне д=10 цм у складу са стандардом ЕН 13162 
минималне топлотне проводљивости Ламбда=0,0035. Подлога на коју се 
лепе плоче мора бити сува и чврста. Потребно је премазати површину 
подлогом, плоче се лепе и типлују типловима са металним клином. 
Обавезно је постављање угаоних лајсни са мрежицом по угловима и око 
отвора. У први слој лепка утапа се пвц мрежица, а након сушења наноси 
други слој лепка. Обавезан је и премаз фасадном подлогом у боји фасаде 
и израда рајбоване или заглађене фасаде зрна д=2мм у два тона, један 
светлији, а други тамнији. Напомена: Материјал мора бити у комплетном 
систему од истог произвођача који ће дати гаранцију на цео систем и мора 
одговарати технологији израде за камену вуну. Обрачун по м2 све комплет.

м2 1350.00

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
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10. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
10.1. Набавка и постављање буковог паркета, преко бетонске подлоге. 

Поставити паркет I класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а 
преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој 
Винфлеx масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске 
подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој 
површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. 
Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова 
поставити лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. 
Сучељавања геровати. Обрачун по м2.

м2 137.72

10.2. Набавка и постављање пода од Винфлеx трака, хомогене подне облоге на 
бази ПВЦ. Траке су ширине 200 цм и дебљине 1.6 мм класе хабања Т са 
ПУР заштитом отпорном на клизање. Изведена подлога мора бити чврста, 
фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети "олмо"масу 
за изравнање и фино је обрусити. Винфлеx траке пре уградње развити, 
положити и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15 
степени, а затим залепити дисперзионим лепком. Траке поставити у 
правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, поступком дуплог 
сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ 
електрода. Одмах по уградњи Винфлеx подну облогу очистити и 
премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. 
Поред зидова поставити лајсне. Начин полагања, боја Винфлеx трака и 
врста лајсни по избору пројектанта. Обрачун по м2 све комплет.

м2 835.40

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

11. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
11.1 Постављање термоизолације испод крова од минералне вуне и фолије 

дебљине д=20цму свему према детаљима. Обрачун по м2. м2 915.00

11.2 Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла. Изолацију 
радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" 
нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. 
Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са 
отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се 
лепи и слепљивањем сопственом масом за подлоги; Траку залепити 
целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити 
варењу спојева. Обрачун по м2.

м2 485.00
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11.3 Постављање термоизолације од стиродура дебљине д=10 цм са фолијом 
на бетонској плочи приземља испод цементне кошуљице у свему према 
детаљима. Обрачун по м2.

м2 853.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

12. ОСТАЛИ РАДОВИ
12.1. Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање 

гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм. Потконструкцију израдити од 
носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених 
висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по 
пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж 
тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по 
м2.

м2 298.00

12.2. Демонтажа, набавка нових носача и поновна монтажа клима уређаја са 
пуњењем фреоном и пуштањем у рад. Све комплет.Обрачун по ком. ком 8.00

12.3 Израда и постављање ограде степеништа од челичних профила и 
флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству 
пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. 
Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. 
Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње 
поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. 
Обрачун по м2.

м2 38.60

12.4 Рестаурација ограде степеништа од челичних профила и флахова. Делове 
који недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на 
постојеће, према детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре бојења скинути стару боју 
хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети 
импрегнацију и обојити основном бојом, а затим два пута бојом за метал. 
Обрачун по м1. 

м1 14.00

УКУПНО  ОСТАЛИ РАДОВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
БЕТОНСКИ РАДОВИ 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
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СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
ОСТАЛИ РАДОВИ 
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКO-ЗАНАТСКИ  РАДОВИ I

II РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА  ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА 
(СТАРА ШКОЛА)

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. Демонтажа кровног покривача од салонит плоча заједно са комплетном кровном 

конструкцијом и свим слојевима. Салонит плоче и кровну конструкцију пажљиво 
демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну 
употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или место 
за рециклажу. Обачун по м2 све комплет.

м2 365.00

1.2 Скидање међуспратне конструкције типа каратаван са свим припадајућим 
слојевима и преградним зидовима . Шут прикупити и одвести на депонију. 
Обрачун по м2.

м2 436.50

1.3. Скидање пода од ламината заједно са лајснама. Ламинат скинути, упаковати, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 
км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 пода.

м2 302.48

1.4. Скидање пода од паркета заједно са лајснама испод ламината. Паркет скинути, 
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.
Обрачун по м2 пода.

м2 302.48

1.5 Просецање постојећих зидова за израду вертикалних серклажа. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и 
помоћна скела.Обрачун по м3.

м3 6.45
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1.6. Рушење армирано бетонских степеница на улазу у објекат.Рушење извести 
пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2.

м2 18.30

1.7. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, 
анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити 
радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на 
"кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу 
прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све 
време трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. 

м2 465.00

1.8. Рушење бетонске подне плоче, дебљине до 15 цм. Шут изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. м2 302.48

1.9. Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са 
серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку 
очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна 
скела. Отвори се одбијају.Обрачун по м3. 

м3 22.30

1.10. Обијање нестабилног малтера са зидова. По обијању малтера површину зидова 
очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине. 
Отвори се одбијају.

м2 325.00

1.11. Обијање малтера са фасадних зидова. По обијању малтера површину фасадних 
зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене 
површине. Отвори се одбијају.

м2 485.00

1.12. Израда и постављање на фасаду објекта типловањем, анкерисањем или како већ 
трајне  табле  обавештења  са  подацима  и  грбом  финансијера.
Табла је димензија 30x42цм. Таблу израдити на челичном лиму дебљине 3 до 
5мм, заштићеном од  корозије. Садржај урадити ситоштампом према приложеном 
логу у векторском облику, или урадити гравуру са фарбањем угравираних делова.
Обрачун по комаду табле.

ком 1.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2.1. Ископ земље III  категорије за темеље са одлагањем земље на самом градилишту. 

Ивице ископа извести вертикално. Обрачун по м3. м3 56.30

2.2 Одвоз вишка земље ван градилишта. Обрачун по м3. м3 12.00
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2.3. Насипање природне мешавине шљунка у слојевима у објекту и збијање 
механичким средствима, при чему водити рачуна о стабилности постојећег 
темеља. Обраун по м3. 

м3 48.00

2.4. Насипање природне мешавине песка у слојевима у објекту и збијање механичким 
средствима према геомеханичком елаборату , при чему водити рачуна о 
стабилности постојећег темеља. Обрачун по м3. 

м3 65.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.1. Бетонирање армирано бетонских темеља тракастих и самаца бетоном МБ 20 са 

потребном оплатом.
Обрачун по м3

м3 54.00

3.2. Израда армиранобетонске подне плоче дебљине д=10 цм бетоном МБ 20. Плоча 
се армира мрежом што се посебно обрачунава. Обрачун по м2 м2 302.48

3.3. Планирање терена и бетонирање тротоара амираним бетоном са Q188 МБ 20 
дебљине д=10 цм. У делу до објекта неопходно је арматуру из тротоара 
анкеровати за објекат. Тротоар изделити фугама на 200 цм, површину пердашити, 
спојеве фуговати битуменом. Обрачун по м2 све комплет.

м2 76.00

3.4. Израда армиранобетонских вертикалних и хоризонталних серклажа армираним 
бетоном МБ 30 у двостраној оплати. Обрачун по м3. м3 39.50

3.5. Израда армиранобетонских греда армираним бетоном МБ 30 у оплати. Обрачун 
по м3. м3 22.50

3.6. Израда армирано бетонске пуне плоче д=20цм са свим потребним радњама. Бетон 
МБ 30. Обрачун по м2. м2 302.00

3.7.
Израда армирано бетонских степеништа д=15цм са потребном оплатом и свим 
потребним радњама. Бетон МБ 30. Обрачун по м2. м2 26.00

3.8. Израда армирано бетонске рампе д=15цм са потребном оплатом и свим 
потребним радњама. Бетон МБ 30. Обрачун по м2. м2 16.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ
4.1. Набавка материјала и зидање зидова блоковима од гас бетона прописаним 

везивом.
Обрачун по м3

м3 53.50

4.2. Набавка материјала и зидање зидова блоком од гас бетона д=10 цм прописаним 
везивом са истовременом израдом надвратника армираним бетоном МБ 20. 

м2 105.20
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Обрачун по м2
4.3. Набавка материјала и зидање зидова блоком од гас бетона д=20 цм прописаним 

везом са истовременом израдом надвратника армираним бетоном МБ 20. Обрачун 
по м3

м3 66.40

4.4 Малтерисање унутрашњих зидова и плафона продужним малтером у два слоја, 
завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Обрачун по м2. м2 1435.00

4.5 Израда армиране и пердашене цементне кошуљице, дебљине 4 цм. Подлогу пре 
наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са 
просејаним шљунком “јединицом“, размере 1:3. Армирати је мрежом Ø 6 мм, са 
окцима 15/15 цм, постављеним у средини слоја. Горњу површину кошуљице 
равно испердашити и неговати док не очврсне.
Обрачун по м2.

м2 585.00

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5 АРМИРАЧКИ РАДОВИ
5.1. Набавка, машинско исправљање, сечење,

савијање и ручна монтажа бетонског гвозђа према СРПС ЕН 10080 "Б500А"
Обрачун по кг.

кгр 16650.00

5.2. Набавка и монтажа заварених арматурних мрежа
укључујући и потребна украјања и савијања.
Обрачун по кг.

кгр 3650.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

6 СТОЛАРСКИ РАДОВИ
6.1. Набавка и уградња ПВЦ врата у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по 

ком. Перформансе уграђених врата морају бити доказане "блоw доор" тестом уз 
извештај акредитоване лабораторије након уградње. 
димензија 240x365цм ком 1.00
димензија 200x295цм ком 2.00
димензија 75x240цм ком 4.00
димензија 80x280цм ком 3.00
димензија 70x240цм ком 1.00
димензија 75x195цм ком 4.00

6.2. Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата. Довратник израдити од 
првокласне и суве буковине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано 
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обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном фурниром I  класе, по шеми 
столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. 
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по 
крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити емајл лаком у боји по избору 
инвеститора. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.
димензија 95x280цм ком 6.00
димензија 180x220цм ком 1.00
димензија 85x205цм ком 3.00

6.3 Набавка и уградња фасадне ПВЦ столарије застакљене термопан стаклом и 
израда и монтажа подпрозорских дасака развијене ширине до 35 цм у свему 
према пројекту и детаљима. Обрачун по ком све комплет. Перформансе уграђених 
прозора морају бити доказане "блоw доор" тестом уз извештај акредитоване 
лабораторије након уградње. 
димензија 240x205цм ком 18.00
димензија 120x205цм ком 5.00
димензија 240x110цм ком 5.00
димензија 70x180цм ком 2.00
димензија 138x140цм ком 1.00
димензија 70x265цм ком 2.00
димензија 138x305цм ком 1.00
димензија 240x90цм ком 1.00
димензија 70x90цм ком 2.00

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ

7 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
7.1 Облагање унутрашњих подова керамичким плочицама I  класе на лепак. 

Обрачун по м2. м2 126.25

7.2. Облагање сокле х=10цм керамичким плочицама из претходне позиције. У цену 
улази и набавка плочица. Обрачун по м1. м1 74.00

7.3. Облагање зидова глазираним керамичким плочицама на лепак, фуга на фугу до 
висине х=2 метра. Обрачун по м2. м2 92.50

7.4 Набавка и постављање фасадних цепаних и резаних камених плоча, "Струганик". 
Плоче дебљине 2-4 цм поставити у цементном малтеру размере 1:3, а зидове 
претходно испрскати цементним шприцем. Камен пре уградње квасити водом. По 
завршеном облагању очистити спојнице и камен. Фуговање извести у техници по 

м2 28.60
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избору пројектанта. У цену улази припрема подлоге, набавка и уградња плоча са 
фуговањем. Обрачун по м2.

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

8 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
8.1. Глетовање и бојење зидова и плафона. Све површине остругати и опрати од боје и 

кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања оштећења и 
китовати емулзионим китом. Површину премазати подлогом. Брусити, 
импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионим китом мања 
оштећења. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору 
пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине.

м2 1643.00

8.2. Бојење старих и нових зидова акрилном бојом. Оштећења и пукотине брусити и 
китовати. Површине премазати подлогом. Бојити акрилном бојом први и други 
пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2.

м2 360.00

8.3 Набавка  и  уградња  "Пиши-бриши" боје  Смарт  Wалл Паинт  или  одговарајуће. 
Смарт Wалл Паинт треба да буде у белој боји. Пре наношење боје потребно је 
припремити зид да буде идеално раван, премазан прајмером. Слој боје за писање 
се наноси специјалним ваљком који долази у паковању а зид се премазује само у 
једном слоју. Обрачун по м2 све комплет.

м2 12.00

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ
9.1. Покривање крова ребрастим пластифицираним алу лимом, ТР 35/200/0.7 мм, у 

боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 косе површине комплет урађеног 
посла. У цену улазе и снегобрани.

м2 345.00

9.2. Набавка алуминијумског лима и опшивање челичне решетке и кровне шише у 
боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 комплет урађеног посла. м2 72.00

9.3. Набавка и уградња слемењака од пластифицираног лима. Обрачун по м1 комплет 
урађеног посла. м1 44.00

9.4. Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од пластифицираног лима, 
дебљине 0,70 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним 
размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од 
пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, 
на размаку до 80 цм.Обрачун по м1.

м1 56.00

9.5. Израда и монтажа олучних цеви од пластифицираног лима, дебљине 0,80 мм. 
Поједини делови олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и залепити 
барсилом. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку од 200 

м1 42.00
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цм. Преко обујмица поставити пластифицирану украсну траку. Цеви морају бити 
удаљене од зида минимум 20 мм. Обрачун по м1.

9.6. Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 
до 40 цм, дебљине 0,70 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи 
у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем наразмаку 50-80 мм. Предњу 
страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима 
поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Обрачун по м1.

м1 132.00

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

10 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
10.1. Наношење стиродура д=3цм на темеље објекта,типловање ,наношење два слоја 

грађевинског лепка са утапањем ПВЦ мрежице у први слој лепка и премаз 
дубинском подлогом у боји кулирпласта и израда кулирпласта зрна =2мм. 
Обрачун по м2.

м2 46.00

10.2 Израда фасаде од камене вуне д=10 цм у складу са стандардом ЕН 13162 
минималне топлотне проводљивости Ламбда=0,0035. Подлога на коју се лепе 
плоче мора бити сува и чврста. Потребно је премазати површину дубинском 
подлогом, плоче се лепе и типлују типловима са металним клином. Обавезно је 
постављање угаоних лајсни са мрежицом по угловима и око отвора. У први слој 
лепка утапа се пвц мрежица, а након сушења наноси други слој лепка. Обавезан је 
и премаз фасадном подлогом у боји фасаде и израда рајбоване или заглађене 
фасаде зрна д=2мм у два тона, један светлији, а други тамнији. Напомена: 
Материјал мора бити у комплетном систему од истог произвођача који ће дати 
гаранцију на цео систем и мора одговарати технологији израде за камену вуну. 
Обрачун по м2 све комплет.

м2 485.00

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

11 БРАВАРСКИ РАДОВИ
11.1. Израда и постављање металних врата димензија 90x200 цм на улаз у подрум. 

Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству 
пројектанта. Крило врата обложити челичним лимом д=3мм. На крило поставити 
три шарке. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој 
боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.
Обрачун по комаду.

ком 1.00

11.2. Израда и монтажа челичне конструкције димензија према статичком прорачуну. 
Конструкцију заштити антикорозивном заштитом и противпожарним  премазом 

кг 5950.00
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F30. Обрачун по килограму.
11.3 Израда и постављање ограде степеништа од челичних профила и флахова. Ограду 

израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од 
корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и 
поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и 
брусити и обојити два пута. Обрачун по м2.

м2 38.60

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

12 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
12.1. Набавка и постављање буковог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити 

паркет I класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно 
очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, што тање. 
Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на 
хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица 
морају бити затворене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. 
Поред зидова поставити лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. 
Сучељавања геровати. Обрачун по м2.

м2 137.72

12.2. Набавка и постављање пода од Винфлеx трака, хомогене подне облоге на бази 
ПВЦ. Траке су ширине 200 цм и дебљине 1.6 мм класе хабања Т са ПУР заштитом 
отпорном на клизање. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и 
сува. Подлогу очистити од прашине, нанети "олмо"масу за изравнање и фино је 
обрусити. Винфлеx траке пре уградње развити, положити и оставити да буду 24 
часа на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим 
лепком. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, 
поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких 
ПВЦ електрода. Одмах по уградњи Винфлеx подну облогу очистити и премазати 
средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. Поред зидова 
поставити лајсне. Начин полагања, боја Винфлеx трака и врста лајсни по избору 
пројектанта. Обрачун по м2 све комплет.

м2 320.25

12.3. "Израда пода од ливеног тераца. Структура тераца по избору пројектанта. 
Подлогу за подложни слој (грунт) очистити и опрати, а затим нанети слој бетона 
минималне марке МБ 15, дебљине 3 цм. Изведени подложни слој мора бити раван 
и довољно рапав, по потреби избраздан (ако се терацо не лије одмах). Смесу за 
терацо израдити од цемента, дробљеног агрегата и воде, размере 1:2,5. Масу, са 
зрном агрегата коцкастог облика и величине до 8 мм, измешати усуво и додати 
воду. Терацо смесу, минималне дебљине 2 цм, излити преко подлоге, добро 
набити, уваљати и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од гажења, промаје, 

м2 76.40
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сунца, по потреби квасити водом, док не одлежи. Најраније седам дана по 
изливању под брусити грубим брусом, до појаве чисте површине агрегата, и 
прати чистом водом. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом 
справљеним од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврдњавању 
кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна 
површина уједначеног сјаја. Ако се
појаве рупице или бразде поновити цео поступак. По завршетку најфинијег 
брушењапод опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити. Након 
сушења терацо премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и 
углачати крпама."
Обрачун по м2.

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
13.1. Постављање термоизолације испод крова од минералне вуне са фолијом дебљине 

д=20цму свему према детаљима. Обрачун по м2. м2 295.00

13.2. Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла. Изолацију радити 
преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком 
или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака 
извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем 
битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за 
подлогу; Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу 
посветити варењу спојева.Oбрачун по м2.

м2 295.00

13.3. Постављање термоизолације од стиродура са фолијом на бетонској плочи 
приземља испод цементне кошуљице дебљине д=10 цм у свему према детаљима. 
Обрачун по м2.

м2 295.00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

14 ОСТАЛИ РАДОВИ
14.1. Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс 

картонским плочама ГКБ 12,5 мм. Потконструкцију израдити од носивих и 
монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за 
носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству 
произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству 
пројектанта. У цену улази и радна скела."
Обрачун по м2.

м2 298.00

14.2. Набавка и постављање кровног покривача од поликарбоната дебљине д=10мм м2 17.50
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(лексана) са свим потребним опшивкама и лајснама. Обрачун по м2.
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ  РАДОВИ II

III РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА, ПЛАТОА И 
СПОРТСКОГ ТЕРЕНА

(1) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. Демонтажа кровног покривача од фалцованог и бибер црепа заједно са 

комплетном кровном конструкцијом. Цреп и кровну конструкцију пажљиво 
демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за 
поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену 
до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију или место за рециклажу. Обачун по м2 све комплет.

м 2 135.30

1.2. Скидање међуспратне конструкције типа каратаван са свим припадајућим  м 2 122.50
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слојевима и преградним зидовима . Шут прикупити и одвести на депонију. 
Обрачун по м2.

1.3. Демонтажа свих слојева равног крова на делу објекта са свим опшивкама. 
Обрачун по м2 све комплет.  м 2 48.90

1.4. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему 
по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 
стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м 
висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране 
платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити 
јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу 
за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова.
Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. 

м 2 185.00

1.5. Рушење постојећег дотрајалог пода од бетона.Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и 
помоћна скела. Обрачун по м2. 

м 2 155.20

1.6. Рушење дотрајалог платоа од бетона. Рушење извести заједно са 
скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3.

м3 35.50

1.7. Обијање нестабилног малтера са фасадних зидова. По обијању малтера 
површину фасадних зидова очистити челичним четкама и опрати водом. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.
Обрачун по м2 обијене површине. Отвори се одбијају.

м2 235.00

1.8. Чишћење подлоге од органских и других остатака, обележавање и 
припрема игралишту за рукомет и одбојку за уградњу асфалтне 
мешавине. Обрачун по м2.

м2 1050.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2.1. Насипање природне мешавине шљунка у слојевима и збијање механичким 

средствима, при чему водити рачуна о стабилности постојећег темеља. Обрачун 
по м3. 

м3 35.50

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2) БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.1. Израда армиранобетонске подне плоче дебљине д=10 цм бетоном МБ 20. Плоча м2 155.00
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се армира мрежом што се посебно обрачунава. Обрачун по м2
3.2. Планирање терена и бетонирање тротоара амираним бетоном са Q188 МБ 20 

дебљине д=10 цм. У делу до објекта неопходно је арматуру из тротоара 
анкеровати за објекат. Тротоар изделити фугама на 200 цм, површину пердашити, 
спојеве фуговати битуменом. Обрачун по м2 све комплет.

м2 48.00

3.3. Израда платоа од армираног бетона, дебљине 12 цм, марке МБ 30. Плато 
армирати мрежастом арматуром, по статичком прорачуну и бетонирати. Горњу 
површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. У цену не 
улази арматура. Обрачун по м2.

м2 205.00

3.4. Набавка и постављање бетонских ивичњака, пресека 12x18 цм, „1. мај“ Лапово. 
Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. Спојнице фуговати и 
благо увући у односу на ивичњак. Обрачун по м.

м1 85.00

3.5 Израда армиранобетонских серклажа армираним бетоном МБ 30 у двостраној 
оплати. Обрачун по м3. м3 5.50

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

3) ЗИДАРСКИ РАДОВИ
4.1. Малтерисање фасадних и унутрашњих зидова продужним малтером у два слоја, 

завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Обрачун по м2. м2 486.30

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4) АРМИРАЧКИ РАДОВИ
5.1. Набавка, машинско исправљање, сецење,

савијање и ручна монтажа бетонског гвожђа према СРПС ЕН 10080 "Б500А"
Обрачун по кг.

кг 465.00

5.2. Набавка и монтажа заварених арматурних мрежа
укључујући и потребна украјања и савијања.
Обрачун по кг.

кг 1520.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ

5) ТЕСАРСКИ РАДОВИ
6.1. Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у 

свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца поставити слој 
Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично.Обрачун 
по м2. 

м2 155.00
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УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ

6) МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
7.1 Стругање старе боје, глетовање и бојење зидова и плафона. Све површине 

остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати 
пластичним китом мања оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, 
импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионим китом мања 
оштећења. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору 
пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине.

м2 321.00

7.2 Бојење старих и нових зидова акрилном бојом. Оштећења и пукотине брусити и 
китовати. Бојити акрилном бојом први и други пут. Боја и тон по избору 
пројектанта. Обрачун по м2.

м2 360.00

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

7) ЛИМАРСКИ РАДОВИ
8.1. Покривање крова ребрастим пластифицираним алу лимом, ТР 35/200/0.7 мм, у 

боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 косе површине комплет урађеног 
посла. У цену улазе и снегобрани.

м2 155.20

8.2. Набавка алуминијумског лима и опшивање кровне шише у боји по избору 
инвеститора. Обрачун по м2 комплет урађеног посла. м2 48.00

8.3. Набавка и уградња слемењака од пластифицираног лима. Обрачун по м1 комплет 
урађеног посла. м 1 26.00

8.4. Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од пластифицираног лима, 
дебљине 0,70 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним 
размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од 
пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, 
на размаку до 80 цм.Обрачун по м.

м 1 86.00

8.5. Израда и монтажа олучних цеви од пластифицираног лима, дебљине 0,80 мм. 
Поједини делови олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и залепити 
барсилом. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку од 200 
цм. Преко обујмица поставити пластифицирану украсну траку. Цеви морају бити 
удаљене од зида минимум 20 мм. Обрачун по м.

м 1 42.00

8.6. Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 
до 40 цм, дебљине 0,70 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи 
у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем наразмаку 50-80 мм. Предњу 
страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима 
поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Обрачун по м1

м 1 64.00

Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 89 од 232



УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

8) ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
9.1 Обрада фасаде пластичним малтером (Бавалит) са зарибавањем. Врста и боје по 

избору пројектанта. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и 
импрегнирати изолационом масом, ради боље везе. Нанети молерском четком у 
једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу 
нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична и 
конзистентна маса. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја 
до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем 
гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем 
Стиропором. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену, али се 
отвори не одбијају од површине фасаде.
Обрачун по м2.

м2 225.00

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

9) БРАВАРСКИ РАДОВИ
10.1. Израда и постављање једнокрилних металних врата. Врата израдити од 

кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата 
обложити једнострано челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков, 
шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре бојења метал 
очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим 
предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и 
завршно обојити други пут. Обрачун по комаду.
димензија 80x200цм ком 5.00
димензија 90x200цм ком 1.00

10.2. Израда и постављање једноструког металног застакљеног прозора. Прозор 
израдити од кутијастих челичних профила и застаклити равним стаклом дебљине 
4 мм, по пројекту и детаљима. Оков по избору пројектанта. Пре бојења метал 
очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. На прозор нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој 
боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по 
комаду. 
димензија 50x40цм ком 8.00
димензија 70x90цм ком 2.00
димензија 90x110цм ком 1.00
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димензија 100x55цм Ком 4.00
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

10) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
11. Набавка материјала, испорука и израда хидроизолације крова анекса и 

фискултурне  сале од еластичне мембране дебљине 1.5мм са машинским 
заваривањем спојева, преклопом 10цм, израдом сокле, са белом рефлектујућом 
површином. Ценом је обухваћено и разрешење свих детаља атике, продора 
вентилације, инсталације. Обрачун по м2.

м 2 48.50

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

11) ОСТАЛИ РАДОВИ
12.1. Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс 

картонским плочама ГКБ 12,5 мм. Потконструкцију израдити од носивих и 
монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за 
носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству 
произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству 
пројектанта. У цену улази и радна скела."
Обрачун по м2.

м 2 42.50

12.2. Набавка, довоз и уградња асфалтне мешавине АБ11 дебљине 6цм преко постојеће 
конструкције игралишта за одбојку и кошарку. м 2 1050.00

12.3. Чишћење подлоге, обележавање и бојење бојом за бетон линија на игралишту за 
рукомет и кошарку преко готове асфалтне подлоге.  м 1 380.00

12.4. Демонтажа постојећих, набавка и постављање бетонских положених ивичњака, 
пресека 18x12 цм. Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. 
Спојнице фуговати и благо увући у односу на ивичњак. Обрачун по м1.

 м 1 145.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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ТЕСАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ III

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ 
РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТАСКИ РАДОВИ   I
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТАСКИ РАДОВИ  II
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТАСКИ РАДОВИ  III
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ (А )

Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
I УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА (НОВА ШКОЛА)
− ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

1.1. Геодетско обележавање трасе
Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других 
објеката и њихово обележавање на терену. Плаћа се по м1 комплетно 
снимљене трасе.

м 1 15.00

1.2 Ископ ровова за полагање цевовода
Извршити ископ ровова у земљи III категорије са правилним отсецањем 
бочних страна и дна рова, а према датом пројекту. Одбацивање ископаног 
материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са једне стране, док се 
друга страна користи за транспорт цеви и материјала. Дно рова мора бити 
ископано и поравнато према котама датим у пројекту. Потребно је 
стриктно остваривање пада између задатих тачака. У случају прекопа 
вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача. У случају 
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посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и 
оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са надзорним 
органом. 
Обрачунава се и плаћа по м3 ископане самоникле земље.
а) дубина од 0-2 м м3 9.00

1.3. Планирање дна рова
По завршеном ископу извршити планирање дна рова према котама датим 
у пројекту. Сва прекопана места испунити набијеним шљунком о трошку 
извођача. Обрачунава се по м2 испланираног дна рова.

м2 5.00
1.4. Насипање песка

Извршити набавку и полагање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју 
мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати 
крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист 
уједначене гранулације, без примеса органских материја. Обрачунава се и 
плаћа по м3 песка у набијеном стању према општим условима и овом 
опису. м3 1.00

1.5.  Затрпавање ровова шљунком
Набавка, транспорт и уградња шљунка у преостали део рова до површине 
терена на местима где се траса рова укршта са саобраћајницом или где ће 
се вршити бетонирање површина. Позиција обухвата набијање шљунка 
вибро плочом до потребне збијености. Обрачун је по м3 уграђеног 
шљунка. м3 1.00

1.6 Канализациони шахт на месту прикључења
Израда канализационог шахта 0,6x0,6x0,8 на месту прикључка извода 
канализације из школе са прикључком на канализацију "спортске хале" са 
израдом доње и горње плоче за шахтни поклопац. Шахт израдити 
зидањем од опеке и у њему уградити ревизијуОбрачун по комаду.

ком 1.00
1.7. Ливено гвоздени поклопци

Извршити набавку и монтажу ливено-гвоздених шахт поклопаца изнад 
ревизионих окана.
Плаћа се по комаду монтираног шахт поклопца.
б) носивост 250 КН ком 1.00
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УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
2. КАНАЛИЗАЦИЈА

2.1 Пластичне канализационе цеви које се 
уграђују ван објекта
Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви које се 
уграђују ван објекта.Обрачунава се и плаћа по м1 монтиране и испитане 
мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.
ø110 СН4 м1 м 1 15.00

2.2. Пластичне канализационе цеви које се 
уграђују у објекат
Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви које се 
уграђују у објекат. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке 
и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра 
цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне 
објекте до њиховог уграђивања затворити привременим дрвеним 
чеповима одговарајућег пречника. Обрачунава се и плаћа по м1 
монтиране и испитане мреже, мерено по осовини цеви и фазонских 
комада.
ø 75 м1 м 1 8.00

2.3. Ревизиони силази за канализацију
Израда округлих ревизионих силаза Ø100цм од готових монтажних 
елемената од армираног водонепропусног бетона МБ40. Шахт монтирати 
на месту каскаде канализације испред објекта. У цену се рачуна: набавка, 
транспорт и монтажа готових бетонских прстенова, израда доње плоче и 
завршног прстена за ослањање поклопца . 
Плаћа се по м1 изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала 
и радне снаге.

м 1 1.30
2.4 Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза-Канализациони 

шахтови
Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега набијеног бетона МБ20 за 
израду доњих плоча ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. 
Малтерисање цементним малтером у два слоја, са глачањем другог слоја 
до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим прописима.
Плаћа се по м³ уграђеног бетона.
доње плоче МБ 30  м 3 0,24

2.5.  Прстен од армираног бетона-Канализациони шахтови
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Набавка, транспорт и монтажа прстена од армираног бетона МБ30 
унутрашњег пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по 
комаду комплетно изведеног бетонског прстена.

ком. 1.00
2.6. Мршав бетон

Мршав бетон МБ 15 дебљине 10 цм, испод доње плоче ревизионих 
силаза, каналете и темељних тела сливника. Обрачун по м3.

м3 0.70
2.7. Ливено гвоздене пењалице

Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН 1212. 
Обрачун по комаду уграђених пењалица.

ком. 4.00
2.8. Вентилационе главе

Извршити набавку и монтажу вентилационих глава и вентилационих 
решетки од поцинкованог лима на крову објекта, на крајевима фекалних 
канализационих вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава 
посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз 
фекалних вертикала. Плаћа се по монтираном комаду вентилационе 
главе. 
Ø150 ком 1.00
Ø110 ком 1.00

2.9. Испитивање канализационе мреже на водонепропусност
Испитивање канализационе мреже на водонепропустивост и квалитет 
употребљеног материјала. м1 23.00

2.10. Испитивање канализационе мреже на проходност
Испитивање канализационе мреже на проходност 
Плаћа се по м1 цевне мреже м1 23.00

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА:

3. ВОДОВОДНА МРЕЖА
3.1. Флуидтерм водоводне цеви

Извршити набавку и монтажу пластичних полипропиленских цеви и 
одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих 
инсталација водовода, типа акватерм, фусиотерм или еквивалентно . 
Морају бити израђени од материјала који у потпуности одговара ДИН - 
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нормама. Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени 
чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације 
кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора оставити 
слободан простор око цеви минимум 2цм. Дужним метром цеви су 
обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се 
и плаћа по м1 монтиране водоводне цеви. 
f 15 мм=ДН 20 мм м 1 2.00
f 20 мм=ДН 25 мм м 1 34.00

3.2.  Равни пропусни вентили
Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са 
точкићем за затварање код водомера и другим означеним местима. 
Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.260. Плаћа се по комаду монтираног 
вентила.
ПП Ø20(25) ком 1.00

3.3. Равни пропусни вентили за узидање
Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила за уградњу у санитарне 
чворове. Уложак вентила је месингани, а тело у складу са врстом цеви 
(флуидтерм) са капом и розетом. Плаћа се комплет уграђен вентил а 
према пречнику и то: 
ф 20мм-пропусни са капом и розетом ком 3.00

3.4. Угаони "ЕК" са капом
Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом. Вентил мора 
одговарати ЈУС.М.Ц5.281.
Плаћа се по комаду монтираног вентила.
ø15 ком 6.00

3.5.  Испитивање на вододрживост
Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост 
према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање 
обезбеђује извођач.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. м 1 34.00

3.6. Дезинфекција водоводне мреже
Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту 
према важећим прописима.
Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. м 1 34.00

3.7. Испитивање узорка-бактериолшко
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После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из 
новомонтиране водоводне мреже у хигијенском заводу - на исправност за 
пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну.
Обрачун по комаду. ком 1.00

УКУПНО   ВОДОВОД:  

4. САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР
ОПШТИ ОПИС
Све санитарне објекте извођач је дужан набавити тек на основу одобрених 
угледних примерака од стране надзорног органа. Сви објекти су I класе 
беле боје. Боја може бити и другачија ако инвеститор то захтева. Објекти 
морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и 
канализационом мрежом, без оштећења. Све евентуално оштећене 
објекте и опрему извођач је дужан о свом трошку скинути и монтирати 
нове. Ценом позиције радова обухваћена су сва потребна штемовања и 
уграђивање пластичних типлова са потребним крпљењем и 
малтерисањем. Сви употребљени завртњи код веза санитарних објеката 
морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сва санитарна 
опрема и прибор су домаће производње. У цену је урачуната и демонтажа 
постојећих санитарних уређаја прибора и хидраната.

4.1.  WЦ комплет
Извршити набавку и монтажу WЦ комплета:
- клозетски шољу са клозетском даском са поклопцем од пуне пластике, 
снабдевену са доње стране са свим одбојницима.
- пластичну цев која се умеће између изливног грла шоље и 
канализационе цеви у зиду
- ниски испирач повезан са шољом пластичном цеви ø32 мм са обујмицом 
и гуменим одбојником. Потезаљка за активирање испирача треба да има 
вођицу. Укључује и демонтажу и одлагање старог-постојећег.
Плаћа се по монтираном комаду.
а) тип "симплон" ком 17.00

4.2. Држач тоалет папира
Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло тоалет папира.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 17.00
4.3.  Умиваоник

Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 97 од 232



Извршити набавку и монтажу комплет умиваоника од фајанса који мора 
одговрати ЈУС.У.Н5.110. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, 
преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке 
монтирати хромирани сифон који мора одговарати ЈУС.М.Ц5.810 и спојити 
га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и 
фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу 
пластичних типлова.Укључује и демонтажу и одлагање старог-постојећег.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
а) величина 600*400 мм ком 16.00

4.4.  Славина за умиваоник 
Извршити набавку и монтажу никловане славине за хладну и топлу воду 
на умиваонику. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.Укључује и 
демонтажу и одлагање старог-постојећег.
стојећа ком 14.00

4.5. Умиваоник за особе са посебним потребама
Набавка, пренос и монтажа комплетног умиваоника за особе с посебним 
потребама, који се састоји од:
-керамичког болничког умиваоника вел. 60x50_ цм
-2 угаона вентила ДН15, спојена на довод воде;
-зидног нагнутог заокретног огледала вел 75x76 цм,
-обостраних зидних држача, монтажним елементима
за учвршћење држача и свим потребним прибором за уградњу према 
упутствима произвођача
Обрачун по комплету.
Произвођач:ГЕБЕРИТ или еквивалентно.

компл. 1.00
4.6. WЦ шоља за особе са посебним потребама

Набавка, пренос и монтажа комплетног WЦ-а за особе с посебним 
потребама , 
-обостраних зидних држача комплет с носачем тоалет папира, и свим 
потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача
-држача тоалет папира
-четке за чишћење
Обрачун по комплету. компл 1.00

4.7. Рукохвати 
Набавка транспорт и монтажа зидне ручке за придржавање особа са 
посебним потребама, заједно са материјалом за причвршћивање на зид. 
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Држач је плукружни за монтажу код WЦ шоља

Обрачун по комаду. ком 1.00
4.8. Огледало 

Извршити набавку и монтажу огледала вел.60/40 цм у раму изнад 
умиваоника.
Плаћа се по монтираном комаду. ком 16.00

4.9. Писоар
Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће производње I 
класе. Писоар преко гумених подметача причврстити одговарајућим 
типловима и месинганим шрафовима. Поставити хромирани пропусни 
вентил и сифон. Плаћа се по комаду комплет монтираног 
писоара.Укључује и демонтажу и одлагање старог-постојећег. ком 6.00

4.10. Туш кад  а  
Набавка, транспорт и монтажа туш каде боје по избору инвеститора дим. 
90/90. ЈУС.У.Н5.110 класе А са зидном батеријом за хладну и топлу воду и 
пропусни вентил фи-15мм са поц. капом и розетом. Сифон месингани или 
пластични пречника 50мм са розетом. Плаћа се по комаду комплет 
монтиране туш каде.Укључује и демонтажу и одлагање старог-постојећег. ком 2.00

4.11. Ел. бојлер
Испорука и монтажа ЕЛ. Бојлера типске производње, запремине према 
пројекту. Плаћа се по комаду комплет монтираног бојлера. 
ЕЛ. бој. 10л ниског притиска ком 3.00
ЕЛ. бој. 80л ком 2.00

4.12. Термостатски мешач
Набавка и уградња, термостатског мешног вентила, за топлу и хладну 
воду. Мешачи се уграђују испред појединачних и групних дечијих 
умиваоника или код бојлера који снабдева групу умиваоника. Обрачунава 
се по комплет инсталираном мешачу.
ДН20 компл. 5.00

4.13.  Зидни хидранти
Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, пречника 2". 
Метални ормарић димензија 50x50 причврстити по детаљу. У ормарићу 
испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и млазницу.Обрачун по 
комаду.Укључује и демонтажу и одлагање старог-постојећег. ком 4.00
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4.14. Славина за умиваоник 
Извршити набавку и монтажу никловане славине за хладну и топлу воду 
са три цеви на умиваонику. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
стојећа ком 2.00

4.15. Етажер
Извршити набавку и монтажу стакленог етажера изнад умиваоника 
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 17.00

4.16. Држач пешкира за каде и умиваонике
Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира поред 
умиваоника и каде.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 19.00

4.17. Кутија за убрусе
Набавка пластичне кутије за убрусе код умиваоника. ком 17.00

4.18. Држач сапуна за каде и умиваонике
Набавка држача сапуна или диспанзера за течни сапун.Обрачунава се и 
плаћа по монтираном комаду.

ком 19.00
4.19. Канте за отпатке

Набавка пластичне канте за отпатке. ком 8.00
4.2.0 WЦ четке

Набавка WЦ четке за одржавање шоље ком 18.00
УКУПНО   САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР:  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  НА  УНУТРАШЊИМ  РАДОВИМА 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (НОВА ШКОЛА)

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
КАНАЛИЗАЦИЈА 
ВОДОВОД 
САНИТАРНА ОПРЕМА  И ПРИБОР 

УКУПНО  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (НОВА ШКОЛА)
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II РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МАЈУР“ (СТАРА ШКОЛА)

СПОЉАШНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. Обележавање трасе

Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других 
објеката и њихово обележавање на терену. Плаћа се по м' комплетно снимљене 
трасе.

м 1 260.15
1.2. Припремни радови

Припрема градилишта, магацинског простора, уклањање шута и препрека са 
трасе цевовода и места израде шахта као и из унутрашњости просторија у којима 
се раде санитарни чворови. Обележавање места унутар објекта.Евентуално 
разбијање бетонских површина.
Обрачун по комаду Ком 1.00

1.3. Рушење коловозне или бетонске конструкције
Рушење постојеће коловозне конструкције на дужини пролаза цевовода испод 
постојећих саобраћајница и стаза, а на ширини рова са сортирањем материјала и 
одлагањем у страну. Обрачун по м2 

м2 49.00 
1.4. Поправка коловозне или бетонске конструкције

Поправка коловозне конструкције по завршетку радова. Обрачун по м2.
м2 49 .00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

- ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

2.1. Ископ
Машински и ручни ископ рова у материјалу III  и IV категорије за полагање 
водоводних и канализационих цеви и израду шахтова. Ширина рова у дну дата је 
у прилога ископа. 0,8 за канализацију за ø200 и више и 0,6 за водовод и 
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канализацију ø160 . Дубина рова дата је у подужним профилима и котама са 
ситуације. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким 
прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити 
правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. 
Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по м³ 
ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним 
црпљењем подземне воде ради рада у сувом.
машински ископ, 0-2 м 80 % м3 219.30
ручни ископ, 0-2 м 20 % м 3 44.83
ископ ревизионих шахтова м3 2.80
ископ водомерног и ВШ1 ВШ2 шахтова м3 23.50
ископ у објекту м3 9.40

2.2 Планирање дна рова
Пре полагања канализационих цеви извршити фино планирање дна рова у свему 
према котама и падовима из подужних профила . Обрачун по м² .

м2 228.36
2.3. Песак

Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад 
цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на 
водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 10 цм изнад темена цеви. 
Насипање вршити ручно у слојевима од највише 10 цм са истовременим 
подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима.
Обрачун по м³ уграђеног песка у ров.

м3 112.80
2.4 Затрпавање рова шљунком, шлунак испод шахтова

После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно 
затрпавање рова на деловима трасе у коловозу и тротоару. Израда постељице од 
шљунка испод септичке јаме и испод шахтова. Затрпавање вршити природним 
шљунком у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење 
подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме 
прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног 
органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по 
Проктору.
Плаћа се по м³ материјала уграђеног у ров.
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м3 83.30
2.5 Затрпавање земљом из ископа

На деловима трасе канализације где се ископ рова ради у зеленој површини или 
испод платоа, затрпавање вршити земљом из ископа који се набија у слојевима до 
природне носивости уз истовремено вађење оплате и уз одобрење Надзорног 
органа. Затрпавање вршити у слојевима од по 20 цм. 
Обрачун по м³ затрпаног рова. 

м3 173.73
2.6. Транспорт вишка материјала

Сав материјал из ископа као и материјал од лупања бетонских површина одвести 
на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт до 5 км 
даљине, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Обрачун по м³.
Обрачун по м3. м3 196.10

2.7. Ревизиони силази за канализацију
Израда округлих ревизионих силаза Ø100цм од готових монтажних елемената од 
армираног водонепропусног бетона МБ40. Шахт монтирати на месту каскаде 
канализације испред објекта. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа 
готових бетонских прстенова, израда доње плоче и завршног прстена за ослањање 
поклопца . 
Плаћа се по м1 изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне 
снаге.

м 1 2.90
2.8 Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза-Канализациони шахтови

Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега набијеног бетона МБ20 за израду 
доњих плоча ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. Малтерисање 
цементним малтером у два слоја, са глачањем другог слоја до црног сјаја. Све ове 
радове извести према важећим прописима.
Плаћа се по м³ уграђеног бетона.
доње плоче МБ 30 м 3 0.5

2.9 Прстен од армираног бетона-Канализациони шахтови
Набавка, транспорт и монтажа прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег 
пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно 
изведеног бетонског прстена.

ком. 2.00
2.10. Мршав бетон
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Мршав бетон МБ 15 дебљине 10 цм, испод доње плоче ревизионих силаза, 
каналете и темељних тела сливника. Обрачун по м3.

м3 1.40
2.11. Водомерни шахт

Армирани бетон
Бетонирање доње и горње плоче и зидова армираним водонепропусним бетоном 
МБ 30 В-2, у свему према графичком прилогу.У цену је урачуната једнострана 
оплата као и чишћење, сечење, савијање, постављање и везивање бетонског 
гвожђа према спецификацији .Арматура мора бити постављена по пројекту и 
чврсто повезана, а заштитни слој бетона обзбедити према статичком прорачуну и 
важећим прописима. Обрачун је по м3 армираног бетона. 
доња плоча м3 1.60
горња плоча м3 1.70
зидови јаме м3 2.75
Арматура
Бетонско гвожђе. Позиција обухвата набавку, исправљање, сечење и савијање као 
и везивање арматуре према детаљима. Плаћа се по кг уграђеног гвожђа.
мрежаста арматура МА 500/560 кг 280.50
ребраста арматура РА 400/500 кг 238.73

2.12. Водоводни шахт ВШ1
Израда водоводног шахта 1,4x1,4x1,2 са израдом доње и горње плоче за шахтни 
поклопац. Шахт израдити зидањем од опеке и у њему термички изоловати 
цевовод. Обрачун по комаду.

ком 1.00
2.13. Водоводни шахт Вш2 и ВШ3

Израда водоводног шахта 1,0x1,2x1,2 са израдом доње и горње плоче за шахтни 
поклопац. Шахт израдити зидањем од опеке и у њему термички изоловати 
цевовод. Обрачун по комаду.

ком 2.00
2.14. Ливено гвоздени поклопци за

Набака, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм 
м.Ј6.222, . Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху 
шахта. Обрачун по комаду комплетно монтираног поклопца. 
Водомерни, ВШ1, Вш2 и ВШ3 ком. 4.00
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ЛГ поклопац 150 КН-шахтови ком. 1.00
2.15. Ливено гвоздене пењалице

Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН 1212. Обрачун 
по комаду уграђених пењалица.

ком. 11.00
УКУПНО ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

- МОНТЕРСКИ  РАДОВИ- СПОЉНА МРЕЖА
3.1 ПЕ цеви

Набавка и монтажа ПЕ водоводних цеви заједно са свим потребним фитингом ( за 
гранање и спајање ПЕ цевоводом) и заптивним материјалом. Цеви користити за 
земљани развод. Користити цеви марке Пештан-Арађеловац или одговарајуће: 
Обрачун по м'
ПЕ цеви Ø50(Ø40)мм м 1 124.65
ПЕ цеви Ø90(Ø79)мм м 1 7.30
ПЕ цеви Ø110(Ø100)мм м 1 91.50

3.2. Фазонски комади у у ВШ1
Набавка, транспорт и монтажа туљка и слободне прирубнице или фланш 
адаптера.
Обрачунава се и плаћа по комаду.
Фланш адаптери или Туљак ДН 90/80 ком. 2.00
Набавка и монтажа ЕВ засуна ДН80 са точком у разделном шахту. Обрачун по 
комаду. ком. 2.00

Набавка и монтажа ЗН дуплог нипла 6/4, МС вентила 6/4" и МС полуспојке 6/4" ком. 4.00
Т комад 80/80 ком. 1.00
X комад 80/6/4" ком. 2.00

3.3. Ливено-гвоздени фазонски комади (НП 10 бара)
Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених комада . (Т комад, ФФ комади, 
Нкомад -код хидраната
У цену је урачуната монтажа фазонских комада заједно са заптивном гумом и 
потребним бројем завртњева.
Обрачун по килограму монтираних фазонских комада. кг 87.00

3.4. Водомерни шахт-елементи
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Набавка и уградња елемената водомерног шахта.Обрачун по комаду.
туљак (венац са слободном прирубницом) Ø110 мм ком. 2.00
ФФ комад Ø100/600 ком. 2.00
ФФР комад Ø100/80 ком. 2.00
Т комад Ø80/50 ком. 1.00
ОКЗ засун Ø80 ком. 2.00
Хватач нечистоће (прирубнички) Ø80 ком. 1.00
ФФ комад Ø80/500 ком. 1.00
ЕКС и ФКС Ø80 ком. 1.00
Водомер Ø80 ком. 1.00
ЛГ X комад Ø80-6/4" ком. 1.00
Зн цев 6/4" м 1 0.60
Зн колено 6/4" ком. 1.00
Зн дупли нипл 6/4" ком. 3.00
Зн муф 6/4" ком. 2.00
Вентил 6/4" ком. 1.00
Вентил са испустом 6/4" ком. 1.00
МС хватач нечистоће 6/4" ком. 1.00
ЛГ X комад Ø65-6/4" ком. 1.00
Водомер 6/4"-40 ком. 1.00

3.5. Фазонски комади у шахту Вш2 и Вш3 
ПП и ЗН фитинг на спољној водоводној мрежи
ЛГ X комад Ø80-21/2" ком. 2.00
Т комад Ø100/80 ком. 2.00
ЗН дупли нипл 21/2" ком. 3.00
ЗН дупли нипл 6/4" ком. 7.00
ЗН Т 6/4" ком. 1.00
ЗН муф 6/4" ком. 4.00
ЗН дупли нипл‚ 5/4" ком. 2.00
ЗН муф 5/4" ком. 2.00
ЗН редукција 6/4-5/4" ком. 2.00
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ЗН муф комад 21/2" ком. 1.00
МС вентил 6/4"са испустом ком. 1.00
МС вентил 5/4"са испустом ком. 2.00
МС полуспојница 6/4" ком. 4.00
ПП муф 5/4" ком. 1.00
ПЛАМАФЛЕX изолација за све елементе шахта ком. 1.00

3.6 Постројење за повећање притиска
Постројење за повишење притиска 2ГП ХВ 3Д 50-160/5.5, 2x5.5кW , или слично.
Постројење ради у режиму 1 + 1
Хидрауличке карактеристике пумпе 
Q (лит/сец) 5 - 15 – 20
Х (м) 35 - 26 - 20 

Постројење се састоји од:
- две хоризонталне пумпе 3Д50-160/5.5 са погонским електромотором 5.5кW, 
3x400В, 50Хз;
- усисни колектор ДН100 ПН10, потисни колектор ДН100 ПН10, колектори морају 
бити поцинковани.
- лептир вентили ДН80 ПН10 на усису и потису пумпи 

- неповратни вентили ДН80 ПН10 на потису пумпи 
- заједничко круто постоље на коме су монтиране пумпе, поцинковано;
- мембранска посуда 300л и ПН10;
- управљачки електроорман у складу са условима противпожарне заштите, смена 
пумпи у раду, ручни и аутоматски режим рада за сваку пумпу, волтметар, 
амперметар за сваку од пумпи на вратима електроормана, избор преклопке 
аутоматски се закључава а кључ се чува код руковаоца или обезбеђења. 
Електророманом је потребно обезбедити сигнале за даљински пренос о статусу 
пумпи:
-Рад - Квар; Постројење мора бити хидро-испитано, ожичено и спремно за 
пуштање у рад са сертификатом за ПП заштиту.

ком. 1.00
3.7. Елементи на повезивању постројења-ППЗ станице

Набавка и уградња елемената за повезивање уређаја постројења на спољну 
водоводну мрежу. Обрачун по комаду.
туљак (венац са слободном прирубницом) Ø110 мм ком. 1.00
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ФФ комад ДН 100/300 ком. 1.00
ФФ комад ДН 100/500 ком. 1.00
ФФ комад ДН 100/ 600 ком. 2.00
ФФ комад ДН 100/800 ком. 3.00
ФФР комад ДН 100/80 ком. 1.00
Т комад ДН 100/100 ком. 3.00
ЛГ ОКЗ засун Ø100 ком. 3.00
МДК ДН 100 или ЕКС-ФКС ДН 100мм ком. 2.00
Q комад ДН 100 мм/90 ° ком. 6.00
Мембранска посуда 300 л са прекидачима високог и ниског притиска и мерно 
регулационом групом ком. 1.00

ЛГ X комад Ø80-6/4" ком. 1.00
Зн цев 6/4"(колена, холендер, ниплови) м 1 1.30
шахтни поклопац од поребреног лима 80 x 80цм из два дела ком. 2.00

3.8. ПВЦ цеви у рову
Набавка, утовар, транспорт и истовар ПВЦ цеви на привремену градилишну 
депонију - локални транспорт до трасе, постављање дуж рова и монтажа према 
упутству произвођача цеви. Пре полагања прегледати изглед, исправност цеви и 
полагати према пројектованој нивелети. У јединичну цену позиције улази сав 
потребан ситни материјал и рад укључујући и потребна сечења. Обрачун је по м' 
монтираног цевовода.
ПВЦ С-16 (СДР34) СН8 Ø200мм м 1 36.70

3.9 Ормар за подземни и надземни хидрант
Набавка, транспорт и монтажа поред надземног пожарног хидранта на бетонском 
темељу самостојећег ормана, стандардних димензија са опремом за подземне и за 
надземне хидранте :

Обрачун по комаду монтираног ормана са стандардном опремом.
ормар за надземни хидрант ком 5.00

 УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ-СПОЉНА МРЕЖА

- ОСТАЛИ РАДОВИ
4.1. Геодетско снимање
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Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене монтаже водоводне и 
канализационе мреже извршити геодетско снимање цевовода, хидраната, 
шахтова, кућних прикључака и других објеката на мрежи. Плаћа се по м' 
снимљеног цевовода.

м' 285.45
4.2. Испитивање цевовода -водовод

Извршити испитивање монтираног водовода на пробни притисак према 
приложеном упутству у пројекту. Све неисправне делове цевовода заменити 
новим. Није дозвољена никаква поправка (лепљење, заптивање). Овај рад се не 
обрачунава посебно и пада на терет Извођача. Обрачун по м цевовода.

м 281.45

4.3 Испитивање цевовода -канализација
Извршити испитивање монтиране канализације на водонепропусност и 
проходност. Све неисправне делове цевовода заменити новим. Није дозвољена 
никаква поправка (лепљење, заптивање). Овај рад се не обрачунава посебно и 
пада на терет Извођача. Обрачун по м цевовода.

м 36.70
 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
МОНТЕРСКИ РАДОВИ-СПОЉНА МРЕЖА
ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ (СТАРА ШКОЛА)

УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ-(СТАРА ШКОЛА)

• МОНТЕРСКИ РАДОВИ - ВОДОВОД
1.1 ППР цеви

Извршити набавку и монтажу пластичних полипропиленских цеви и 
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одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација 
водовода, типа акватерм, фусиотерм или еквивалентно . Морају бити израђени од 
материјала који у потпуности одговара ДИН - нормама. Сви отвори на мрежи 
морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу 
водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора 
оставити слободан простор око цеви минимум 2цм. Дужним метром цеви су 
обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа 
по м1 монтиране водоводне цеви. 
ПП Ø32(40) м 1 12.80

ПП Ø25(32) м 1 13.50

ПП Ø20(25) м 1 25.80
ПП Ø15(20) м 1 26.70

1.2. Челично поцинковане цеви
Извршити набавку и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим 
одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким 
обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви кроз конструкцију морају бити премазане 
једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. 
Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се 
избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре 
затварања жљебова и спуштених плафона мора бити испитана на притисак од 12 
бара према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном 
монтиране водоводне цеви.
хладна вода
Ø 65 м 1 44.10
Ø 50 м 1 16.60

1.3. Термичка изолација 
Термичка изолација за водоводних цеви изолацијом д=9мм (као тип "Армафлеx" 
или сличан производ). Изоловати цеви под плафоном приземља-хидрантску и 
санитарну. Обрачун по дужном метру.
ø75 за цев 21/2" м 1 16.10
ø65 за цев 2" м 1 6.60
ø40 за цев 5/4" м 1 12.80
ø32 за цев 1" м 1 13.50

1.4. Зидни хидрант
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Извршити набавку и монтажу зидног пожарног хидранта ø52 мм са млазницом, 
цревом од тревире дужине 20м и угаоним вентилом уграђеног у металну кутију. 
Кутија ће бити ентријерски обрађена са видном ознаком хидранта и са кључем. 
Плаћа се по комаду монтираног хидранта.

ком. 2.00
1.5. Вентили са капом

Набавка и уградња пропусних вентила са никлованом капом и точком. Користити 
вентиле са телом за ППР водоводне цеви. Обрачун по комаду.
ПП Ø32(40) ком 1.00
ПП Ø25(32) ком 1.00
ПП Ø20(25) ком 3.00
ПП Ø15(20) ком 6.00

1.6. ПРОПУСНИ РАВНИ ВЕНТИЛИ месингани са испустом
Набавка и монтажа равног пропусног вентила.Обрачун по комаду.
ПП Ø40(50) ком 1.00

1.7. ЕК вентил
Набавка и уградња ЕК вентила на местима неопходним за прикључак санитарних 
уређаја на водовод-умиваоници, водокотлићи, судопере. Обрачун по комаду.

ком 23.00
1.8. Испитивање 

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим 
упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач. 
Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода.

м 1 101.50
1.9. Дезинфекција

Извршити испирање и дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у 
објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по комаду 
дезинфекције.
Обрачун по комаду. ком 1.00

1.10. Испитивање узорка-бактериолшко
После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из 
новомонтиране водоводне мреже у хигијенском заводу - на исправност за пиће. 
Плаћа се по испостављеном рачуну.
Обрачун по комаду ком 1.00
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УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ-ВОДОВОД

• МОНТЕРСКИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА
2.1. ПП канализационе цеви

Извршити набавку и монтажу пластичних ПП канализационих цеви типа Wавин 
ЕД ТЕЦХ, или еквивалентно, неког другог произвођача, са свим одговарајућим 
фазонским деловима. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и 
бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. 
Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог 
уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све 
комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и 
испитане мреже мерено по осовини цеви.
класе ЕД ТЕЦХ или еквивалентно
ø50 м 1 17.65
ø75 м 1 26.78
ø110 м 1 39.80
ø125 м 1 5.60
ø160 м 1 19.35

2.2 Машинско отварање рупа
Бушење отвора за пролаз канализационих цеви и уградњу сливника у већ готовој 
АБ плочи, бушење са дијамантском главом кроз АБ зидове и међуспратну 
конструкцију. 
Ø182 мм ком 1.00
Ø122 мм ком 2.00
Ø82 мм ком 4.00

2.3 Вентилационе главе
Извршити набавку и монтажу вентилационих глава и вентилационих решетки од 
поцинкованог лима на крову објекта, на крајевима фекалних канализационих 
вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава посебну пажњу обратити на 
опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала. Плаћа се по 
монтираном комаду вентилационе главе. 
Ø150 ком 2.00
Ø110 ком 1.00

2.4. Сливници
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Извршити набавку и монтажу ПЕ подних сливника са уграђеним сифоном и 
решетком од месинганог лима са мет. хромираном површином. Испод и око 
сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијим пода. Плаћа 
се по комаду монтираног сливника.
пластични сливници у санитарним просторима
Ø50 мм ком 6.00
Ø75 мм ком 2.00

2.5 Вратанца
Ревизиона вратанца од нерђајућег челика са рамом који се поставља на обзидним 
вертикалама. Димензије 20x20 цм.Обрачун по комаду уграђених ревизионих 
врата.

ком 3.00

2.6 Испитивање
Испитивање канализационих цеви на вододрживост и проходност према 
приложеном упутству. Плаћа се по м1 испитаног цевовода.

м 1 100.18

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ-КАНАЛИЗАЦИЈА

• САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА 
3.1. WЦ шоље

Набавка, транспорт и монтажа ВЦ шоље од санитарног порцелана комплет са 
седалом и поклопцем од тврде пластике, квалитет шоље као Керамика 
Младеновац, Инкер,Видима или слично. Водокотлић уз шољу је нискомонтажни, 
квалитета као Геберит или одговарајуће, са хоризонталним прикључком за воду. 
за монтажу на местима назначеним у графичкој документацији
доњи одвод-Симплон ком 8.00

3.2. Лавабо
Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет умиваоника од фајанса, I класе. 
Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање 
одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон и спојити га са 
канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање 
извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. 
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
стандардни умиваоници ком 10.00

3.3. Батерија за лавабо
Извршити набавку и монтажу никловане једноручне
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батерије за умиваоник за топлу и хладну воду 
типа "АРМАЛ" ,"ХАНСА" или одговарајуће ,
са фиксним или покретним испустом.
Обрачун по комаду. ком 10.00

3.4. Умиваоник за особе са посебним потребама
Набавка, пренос и монтажа комплетног умиваоника за особе с посебним 
потребама, који се састоји од:
-керамичког болничког умиваоника вел. 60x50_ цм
-2 угаона вентила ДН15, спојена на довод воде;
-зидног нагнутог заокретног огледала вел 75x76 цм,
-обостраних зидних држача, монтажним елементима
за учвршћење држача и свим потребним прибором за уградњу према упутствима 
произвођача
Обрачун по комплету.
Произвођач:ГЕБЕРИТ или одговарајуће.

компл. 1.00
3.5. WЦ шоља за особе са посебним потребама

Набавка, пренос и монтажа комплетног WЦ-а за особе с посебним потребама , 
-обостраних зидних држача комплет с носачем тоалет папира, и свим потребним 
прибором за уградњу према упутствима произвођача
-држача тоалет папира
-четке за чишћење
Обрачун по комплету.

компл 1.00

3.6 Рукохвати 
Набавка транспорт и монтажа зидне ручке за придржавање особа са посебним 
потребама, заједно са материјалом за причвршћивање на зид. Држач је плукружни 
за монтажу код WЦ шоља
Обрачун по комаду. ком 1.00

3.7 Бојлер 80 л
Набавка и монтажа електричног бојлера 80 л, заједно са материјалом за 
прикључак и сигурносним вентилом. Уградити бојлер ТЕРМОРАД, ГОРЕЊЕ или 
одговарајуће.
Обрачун по комаду. ком 3.00

3.8. Бојлер 50 л
Набавка и монтажа електричног бојлера 50 л, заједно са материјалом за 
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прикључак и сигурносним вентилом. Уградити бојлер ТЕРМОРАД, ГОРЕЊЕ или 
одговарајуће.
Обрачун по комаду. ком 1.00

3.9. Бојлер 10 л
Набавка и монтажа електричног бојлера 10 л, исподпултног, заједно са 
материјалом за прикључак и сигурносним вентилом. Уградити бојлер 
ТЕРМОРАД, ГОРЕЊЕ или одговарајуће.
Обрачун по комаду. ком 1.00

3.10. Никлована холендер славина 
Извршити набавку и монтажу никловане холендер славине ø15 мм за прикључак 
у котларници и код уређаја
Плаћа се по монтираном комаду. ком 1.00

3.11. Огледало 
Извршити набавку и монтажу огледала вел.60/40 цм у раму изнад умиваоника по 
избору инвеститора.
Плаћа се по монтираном комаду. ком 10.00

3.12. Етажер
Извршити набавку и монтажу стакленог етажера изнад умиваоника 
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 10.00

3.13. Држач пешкира за каде и умиваонике
Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира поред умиваоника и 
каде.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 8.00

3.14. Кутија за убрусе
Набавка пластичне кутије за убрусе код умиваоника. ком 8.00

3.15. Држач сапуна за каде и умиваонике
Набавка држача сапуна или диспанзера за течни сапун.Обрачунава се и плаћа по 
монтираном комаду.

ком 8.00
3.16. Канте за отпатке

Набавка пластичне канте за отпатке. ком 12.00
3.17. WЦ четке

Набавка WЦ четке за одржавање шоље ком 8.00
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УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТЕРСКИ РАДОВИ-ВОДОВОД
МОНТЕРСКИ РАДОВИ-КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

СПОЉАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ (СТАРА ШКОЛА)
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ (СТАРА ШКОЛА)
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (СТАРА ШКОЛА)

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ВОДОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВА ШКОЛА
ВОДОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СТАРА ШКОЛА
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ (Б )

В ЕЛЕКТРО РАДОВИ

I РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ПРИЗЕМНОГ И СПРАТНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА/ЕЛЕКТРО 
ИНСТАЛАЦИЈЕ (НОВА ШКОЛА)

1. ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
1.1. Демонтажа постојеће опреме (светиљке, разводни ормани ,разводне ком 1.00
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табле, прекидачи, утичнице и остала опрема). Уредно сложено и 
записнички предати инвеститору! Поправка оштећених површина 
-довођење у претходно стање.

1.2. Израда шлицева штемањем по постојећем зиду и таваници одговарајућих 
димензија за трасу водова предвиђене инсталације ( разводни ормани 
,разводне табле, прекидачи, утичнице и остала опрема).Довођење 
шлицева односно зидног платна у претходно стање. Поправка свих 
оштећених површина -довођење у претходно стање.

ком 1.00

УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

ПРИКЉУЧНО МЕРНИ РАЗВОДНИ ОРМАН И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
− ГЛАВНИ- РАЗВОДНИ ОРМАН ГРО

У већ постављеном главном-разводном орману/ГРО/ у приземљу 
потребно је уградити следећу опрему: 

2.1. Ттрополни заштитни аутоматски прекидач тип компацт НСX "виги" , 
називне струје Ин=40А, Ицу= 15кА, са диференцијалним модулом 
Ид=40/0.03А"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући наведеном типу.

ком 1.00

2.2. Ттрополни заштитни аутоматски прекидач тип компацт НСX "виги" , 
називне струје Ин=32А, Ицу= 15кА, са диференцијалним модулом 
Ид=40/0.03А"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући наведеном типу.

ком 1.00

2.3. Набавка и уградња пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И Б/255/80 Н/ПЕ 
7710080, (Херми),Уц=255В, Иимп=80кА (10/350), Q=40Ас, W/Р 1600 кЈ.. 
Монтира се у разводном орману на дин шину. Повезивање између 
неутралног и заштитног проводника. 

ком 1.00

2.4. Набавка и уградња Пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И В/275/12,5 
7710006, (Херми),Ун=230В, Уц=275В, Иимп=12,5кА (10/350 μс/μс), 
Q=6,25Ас, W/Р=39кЈ/Ω, Уп=1,2кВ, ТА< 25нс, ИП20. Монтира се у РО на 
ДИН шину 35мм. Повезивање између фазног проводника и неутралног 
проводника. 

ком 4.00

2.5. Све комплет постављено и повезано са постојећом мерном групом, са 
натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних 
елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон.

ком 1.00

УКУПНО ГЛАВНИ МЕРНО-РАЗВОДНИ ОРМАН ГМРО. ком 1
3. РАЗВОДНИ ОРМАН ПРИЗЕМЉА ( РО.Пр.)

3.1. Испорука са постављањем и повезивањем разводни орман слична типу ком 1.00
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"ПРАГМА","Сцхнеидер Елецтриц"уградни или одговарајући -са опремом 
према приложеној једнополној шеми.:
Ттрополни заштитни аутоматски прекидач тип компацт НСX "виги", 
називне струје Ин=40А, Ицу= 15кА"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајући наведеном типу.

ком 1.00

Набавка и уградња Пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И В/275/12,5 
7710006, (Херми),Ун=230В, Уц=275В, Иимп=12,5кА (10/350 μс/μс), 
Q=6,25Ас, W/Р=39кЈ/Ω, Уп=1,2кВ, ТА< 25нс, ИП20. Монтира се у РО на 
ДИН шину 35мм. Повезивање између фазног проводника и неутралног 
проводника. 

ком 3.00

Набавка и уградња пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И Б/255/80 Н/ПЕ 
7710080, (Херми),Уц=255В, Иимп=80кА (10/350), Q=40Ас, W/Р 1600 кЈ.. 
Монтира се у разводном орману на дин шину. Повезивање између 
неутралног и заштитног проводника. 

ком 1.00

Струјна заштитна склопка ФИД 40/0,03 осетљивости 30мА, типа С са 
тренутним окидањем, тип ИД/РЦЦБ 4П,"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајућа.

ком 1.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 10А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајућа. ком 14.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 16А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајућа. ком 47.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 25А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајућа. ком 3.00

Остали пратећи материјал,редне клеме,уводници , шине Цу, носачи 
елемената итд.
Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под 
напон.

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН ПРИЗЕМЉА: ком 1.00
• РАЗВОДНИ ОРМАН СПРАТА (РО.С.)

4.1. Испорука са постављањем и повезивањем разводниорман слична типу 
"ПРАГМА","Сцхнеидер Елецтриц"уградни  или одговарајући-са опремом 
према приложеној једнополној шеми.:

ком 1.00

Ттрополни заштитни аутоматски прекидач тип компацт НСX "виги", 
називне струје Ин=40А, Ицу= 15кА"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајући наведеном типу.

ком 1.00

Набавка и уградња Пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И В/275/12,5 
7710006, (Херми),Ун=230В, Уц=275В, Иимп=12,5кА (10/350 μс/μс), 

ком 3.00
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Q=6,25Ас, W/Р=39кЈ/Ω, Уп=1,2кВ, ТА< 25нс, ИП20. Монтира се у РО на 
ДИН шину 35мм. Повезивање између фазног проводника и неутралног 
проводника. 
Набавка и уградња пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И Б/255/80 Н/ПЕ 
7710080, (Херми),Уц=255В, Иимп=80кА (10/350), Q=40Ас, W/Р 1600 кЈ.. 
Монтира се у разводном орману на дин шину. Повезивање између 
неутралног и заштитног проводника. 

ком 1.00

Струјна заштитна склопка ФИД 40/0,03 осетљивости 30мА, типа С са 
тренутним окидањем, тип ИД/РЦЦБ 4П,"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајући.

ком 1.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 10А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући. ком 14.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 16А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући. ком 49.00

Остали пратећи материјал,редне клеме,уводници , шине Цу, носачи 
елемената итд.
Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под 
напон.

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН СПРАТА: ком 1.00
5. РАЗВОДНИ ОРМАН Ход.Светло ( РО.Хсв.)

5.1. Испорука са постављањем и повезивањем металног разводниорман 
слична типу "ПРИЗМА","Сцхнеидер Елецтриц"уградни  или одговарајући-
са опремом према приложеној једнополној шеми.На кућишту ормана 
поставити прекидаче ра ходничку расвету:

ком 1.00

Ттрополни заштитни аутоматски прекидач тип компацт НСX "виги", 
називне струје Ин=32А, Ицу= 15кА"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајући наведеном типу.

ком 1.00

Набавка и уградња Пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И В/275/12,5 
7710006, (Херми),Ун=230В, Уц=275В, Иимп=12,5кА (10/350 μс/μс), 
Q=6,25Ас, W/Р=39кЈ/Ω, Уп=1,2кВ, ТА< 25нс, ИП20. Монтира се у РО на 
ДИН шину 35мм. Повезивање између фазног проводника и неутралног 
проводника. 

ком 3.00

Набавка и уградња пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И Б/255/80 Н/ПЕ 
7710080, (Херми),Уц=255В, Иимп=80кА (10/350), Q=40Ас, W/Р 1600 кЈ.. 
Монтира се у разводном орману на дин шину. Повезивање између 
неутралног и заштитног проводника. 

ком 1.00

Струјна заштитна склопка ФИД 25/0,03 осетљивости 30мА, типа С са ком 1.00
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тренутним окидањем, тип ИД/РЦЦБ 4П,"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајући.
Двоположајни прекидач -0.-1.-тип НСX"виги" , 16А, крива Б , 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући. ком 1.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 10А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући. ком 9.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 16А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући. ком 9.00

Остали пратећи материјал,редне клеме,уводници , шине Цу, носачи 
елемената итд.
Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под 
напон.

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН РО.Хсв: ком 1.00

УКУПНО ПРИКЉУЧНО МЕРНИ И ГЛАВНИ РАЗВОДНИ 
ОРМАН и РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

ИНСТАЛАЦИЈЕ РАСВЕТЕ И ТЕРМИЧКИХ ПОТРОШАЧА
6. Инсталациони прибор

6.1. Испорука и уградња основне услужне кутије сличне типу ОптиЛине или 
одговарајуће за напајање са радног стола са утичницама сл. типу.Алтира, 
произвођач Сцхеидер Ел или одговарајући. Кутије су произведене од 
природног анодизираног алуминијума са завршном обрадом високог 
квалитета.Кутија је једнострана са 4x стандардном шуко утичницом и 2x 
РЈ45 Цат.6, анодизирана. Димензија 68/49/279, сл. реф. ИСМ20380 
Сцхнеидер Елецтриц.

ком 8.00

6.2. Испорука и уградња флексибилног црева за услужне кутије са подном 
каналицом сличне типу Алтира, произвођач Сцхеидер Ел или 
одговарајући. Флексибилно црево ја ɸ55мм, произведено од ПУР 
(полиуретана), боје Алу металик. 
Димензија 2000/ɸ55, сл. реф. ИСМ20806 Сцхнеидер Елецтриц.

ком 8.00

6.3. Испорука и уградња подне каналице сл. типу Алтира, произвођача 
Сцхнеидер Елецтриц или одговарајући. Подна каналица се састоји од 
трокомпонентне основе и поклопца. Испоручује се у дужини 2м. Користи 
се за развод преко пода до основне услужне кутије за напајање са пода. 
Укључује додатке за фиксирање на под. Боја сива, димензија 18/75/2000 

ком 15.00
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сл. реф ИСМ20817 Сцхнеидер Елецтриц
6.4. Испорука и уградња спојнице подне каналице сл. типу Алтира, 

произвођача Сцхнеидер Елецтриц или одговарајући. Спојница подне 
каналице покрива спојне делове између два канала. 
Израђена је од ПВЦ, боја сива, димензија 20/50/78 сл. реф ИСМ20818 
Сцхнеидер Елецтриц

ком 4.00

6.5. Испорука и уградња угаоног елемента подне каналице сл. типу Алтира, 
произвођача Сцхнеидер Елецтриц или одговарајући. 
Израђен је од ПВЦ, боја сива, димензија 20/120/120 сл. реф ИСМ20819 
Сцхнеидер Елецтриц

ком 4.00

6.6. Испорука и уградња прикључнице са заштитним контактом сл. типу АНYА, 
Сцхнеидер Елецтриц или одговарајући, 230В, 16А, боје по избору 
архитекте.
Прикључнице из програма "Анyа" омогућавају многе функције у једном 
раму (до 6 елемената). Поједностављено је спајање због простора између 
прикључака, чиме се спречавају грешке у спајању. Опружни прикључак за 
вијке не захтева савијање, гурање проводника унутра или напоље. 
Опремљена је подесивим и робусним жабицама које омогућавају 
растезање у кутији до 82мм. Прикључци су оптимизовани како би 
постојало више места за проводнике. Утичнице се испоручују са претходно 
отвореним прикључцима за лакши улаз проводника. Сви прикључци за 
утичнице омогућавају да проводници буду одсечени на једнаку дужину 
ради лакшег спајања. Могућа је уградња додатних елемената у разним 
бојама по избору архитекте за лепши изглед. 
Сигурност: маске за жабице да би се заштитили прсти прилком монтаже, 
заштита за децу, прикључци су покривени пластиком. Користи се за 
санитарне просторије за монтажу на или узид у силуминској изведби 
предвиђене за ниво заштите ИП55-WГЕ.000.541 Идентичне типу, 
Сцхнеидер.ел . или одговарајући.
- Монофазна 16А/250В ком 12.00

6.7. Испорука и уградња сигурносне прикључнице/заштита од убацивања 
предмета,/ са заштитним контактом једноделна сл. типу АНYА, Идентичне 
типу Сцхнеидер Елецтриц, 230В, 16А или одговарајуће.

ком 125.00

6.8. Испорука и уградња сигурносне прикључнице/заштита од убацивања 
предмета/, са заштитним контактом дводелна сл. типу АНYА, Идентичне 
типу Сцхнеидер Елецтриц, 230В, 16А

ком 11.00

6.9. Испорука и уградња сигурносне прикључнице/заштита од убацивања 
предмета/, са заштитним контактом четворорделне сл. типу АНYА, 

ком 10.00
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Идентичне типу Сцхнеидер Елецтриц, 230В, 16А
6.10 Испорука и уградња сигурносне прикључнице/заштита од убацивања 

предмета/, са заштитним контактом троделна сл. типу АНYА, Идентичне 
типу Сцхнеидер Елецтриц, 230В, 16А

ком 13.00

6.11. Утикачка кутија са заштитним контактом за монтажу на зид (ОГ монтажним 
кутијама) трофазна 16А,СИГУРНОСНА 400В НОПАЛ.Артикл.415 или 
слична!

ком 2.00

6.12. Утикачка кутија са заштитним контактом за монтажу у зид (са монтажним 
кутијама) трофазна 16А,СИГУРНОСНА 400В НОПАЛ.Артикл.415 или 
слична!

ком 2.00

6.13. Једнополна склопка за осветљење"АНYА"за уградњу у зид, 10А, 250В, са 
монтажном кутијом Ф 60мм, Идентичне типу "Сцхнеидер Елецтриц" ком 20.00

6.14. Серијска склопка за осветљење"АНYА"за уградњу у зид 10А, 250В, са 
монтажном кутијом Ф 60мм Идентичне типу "Сцхнеидер Елецтриц" ком 28.00

6.15. Склопка за уградњу (КИП) у зид 10А, 250В, са монтажном кутијом Ф 
100x200мм Идентичне типу "Сцхнеидер Елецтриц" ком 2.00

6.16. Наизменична склопка за осветљење за уградњу у зид, тип "АНYА" 10А, 
250В, са монтажном кутијом Ф 60мм Идентичне типу "Сцхнеидер 
Елецтриц"

ком 2.00

7. ПРОВОДНИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ, МОНОФАЗНИХ И 
ТРОФАЗНИХ УТИЧНИЦА

7.1. Изводи за сијалична места изведена из плафона испод малтера 
учионице ,кабинети, канцеларије, кабловима Н2ХX 3 и 4x1,5мм2. Обрачун 
и плаћање по комаду извода просечне дужине 20м, комплет са свим 
повезивањима у разводним кутијама.

ком 36.00

7.2. Изводи за сијалична места комуникација изведена из плафона испод 
малтера кабловима Н2ХX 3 и 4x1,5мм2. Обрачун и плаћање по комаду 
извода просечне дужине 20м, комплет са свим повезивањима у разводним 
кутијама.

ком 10.00

7.3. Исто као претходна поз, само инсталација паничног осветљења изведена 
са каблом Н2ХX 3x1.5мм2 са просечном дужином извода од 20 метара. 30.00

7.4. Изводи за сијалична места мокрих чворова и санитарних просторија 
изведена из плафона кабловима Н2ХX 3 и 4x1,5мм2. Обрачун и плаћање 
по комаду извода просечне дужине 15м, комплет са свим повезивањима у 
разводним кутијама.

ком 4.00

7.5. Извод за напајање Противпожарне централе негорућим каблом типа и 
пресека НХXХX-Фе180/Е90-3x2,5мм2. м 1 30.00

7.6. Изводи за монофазна прикључна места изведена са кабловима Н2ХX ком 112.00
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3x2,5мм2 положен по зидовима испод малтера. Обрачун и плаћање по 
комаду извода са просечном дужином од 25м.

7.7. Изводи за трофазна прикључна места изведена са кабловима Н2ХX 
5x2,5мм2 положен по зидовима испод малтера. Обрачун и плаћање по 
комаду извода са просечном дужином од 25.

ком 2.00

7.8. Изводи монофазних потрошача (утичнице у водонепропусној изведби) 
кабловима Н2ХX 3x2,5мм2 положен по зидовима, плафонима испод 
малтера. Обрачун и плаћање по комаду извода са просечном дужином од 
15м.

ком 2.00

7.9. Све горе наведено под, Инсталације расвете и термичких потрошача 
,комплет намонтирано, повезано, испитано и пуштено под напон. ком 1.00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ РАСВЕТЕ И ТЕРМИЧКИХ ПОТРОШАЧА 
8. КАБЛОВСКИ НАПОЈНИ ВОДОВИ

8.1. Заштитне цеви Фи.36, Фи.50 и Фи80мм(30м+10м+10м) м 1 110.00
8.2. Напојни водови положени по зиду испод малтера и у цевима као 

вертикални успонски водови.
Каблови су следећих типова и пресека:
- Н2ХX-5x10мм2 м 1 120.00
- Н2ХX-5x6мм2 м 1 15.00
- Н2ХX-1x25мм2 м 1 20.00

8.3. Завршни радови, испитивање отпора изолације у напојним водовома 
издавање потребних АТЕСТА и пуштање објекта под напон.

пауш 1

УКУПНО КАБЛОВСКИ НАПОЈНИ ВОДОВИ
9. СВЕТИЉКЕ

СВЕТИЉКЕ треба да су идентичне наведеним према датм 
карактеристикама: Произвођач светиљки треба да послује у складу са 
системом управљања квалитетом ИСО 9001:2008. Понуђач који не нуди 
светиљке предвиђене пројектом, треба да достави поменуте произвођачке 
сертификате, као и описом тражене сертификате за сву опрему коју нуди. 
Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, 
понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору 
да достави урађене прорачуне у софверском пакету Диалуx или Релуx.

9.1. Испорука са монтажом и повезивањем:свет. Светиљка која је одговарајућа 
типу Пхилипс ЦореЛине Сурфаце СМ120В ЛЕД37С/840 ПСУ W60Л60. ком 206.00

9.2. Испорука са монтажом и повезивањем: ф.светиљке има ЦЕ знак. 
Светиљка је одговарајућа типу Пхилипс ЦореЛине Сурфаце СМ134В 

ком 38.00
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ЛЕД37С/840 ПСУ W20Л120 НОЦ.
9.3. Испорука са монтажом и повезивањем:свет. Светиљка је одговарајућа 

типу Пхилипс Пацифиц ЛЕД WТ470Ц ЛЕД23С/840 ПСУ WБ Л700. ком 3.00

9.4. Испорука са монтажом и повезивањем:свет. Светиљка је одговарајућа 
типу Пхилипс ЦореЛине WЛ120В ЛЕД12С/840 ПСР WХ.ИП.65.-санитарне 
просторије.

ком 36.00

9.5. Испорука са монтажом и повезивањем:светиљке/рефлетора/ одговарајућа 
типуПхилипс ЦореЛине Темпо Ларге БВП125 ЛЕД80-4С/740 А.,за 
сопољашње осветљење.

ком 1.00

9.6. Испорука са монтажом и повезивањем: канделаберска светиљка 
одговарајућа типу БГП204 Т25 ДМ12 1xЛЕД149-4С/740/-Поwер 90W. .за 
сопољашње осветљење.

ком 12.00

9.7. Испорука са монтажом и повезивањем:в.свет. АЕСТЕТИЦА 8W ""+СЕ 1Н 
БЕГХЕЛЛИ или одговарајуће СИГУРНОСНЕ ком 28.00

9.8. Испорука са монтажом и повезивањем:в.свет.одговарајућа типу 
"АЕСТЕТИЦА 8W ","+СЕ 1Н БЕГХЕЛЛ"И АНТИПАНИК ком 20.00

9.9. Коришћење ауто-дизалице за потребе монтаже и повезивање светиљки на 
постојеће стубове за јавно осветљење око објекта школе.Обрачун по 
стубу.

ком 6.00

УКУПНО СВЕТИЉКЕ
10. ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПРЕВИСОКОГ НАПОНА ДОДИРА И 

ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
10.1. Испитни мерни спој за унутрашње инсталације са укрсним комадима 

СРПС НБ.4.936 уграђени на фасади зграде у кутије за мерни спој -СИП. 
Обрачун и плаћање по комаду изведеног раставно-испитног мерног места.

ком 1.00

10.2. Инсталација за изједначење потенцијала у санитарним чворовима објекта 
изведена проводницима П/Ф-Y 1x4 мм2, положеним у зиду испод малтера, 
комплет са кутијом за изједначење потенцијала ПС 49, која је уграђена у 
сваком мокром чвору. На инсталацију се повезују све металне масе у 
санитарним чворовима. Главна кутија за изједначење потенцијала ПС 49, 
спојена је са заштитном сабирницом у најближем разводном орману. 
Просечна дужина инсталације за изједначење потенцијала по санитарном 
чвору износи 15 метара. Обрачун и плаћање по комплетној позицији која 
припада једном санитарном чвору.

ком 3.00

10.3. Завршни радови и испитивања инсталација, мерење прелазног отпора 
уземљења са издавањем свих потребних Атеста ком 1.00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ПРЕВИСОКОГ НАПОНА 
ДОДИРА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
ПРИКЉУЧНО  МЕРНИ,  ГЛАВНИ  РАЗВОДНИ  ОРМАН  И 
РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ
ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И ТЕРМИЧКИХ ПОТРОШАЧА 
КАБЛОВСКИ НАПОЈНИ ВОДОВИ 
СВЕТИЉКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ  ЗАШТИТЕ  ОД  ПРЕВИСОКОГ  НАПОНА 
ДОДИРА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
УКУПНО ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ  I :

II РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ-
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ (СТАРА ШКОЛА)

1. ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ.

1.1. Демонтажа постојеће опреме(светиљке, разводни ормани ,разводне 
табле, прекидачи, утичнице и остала опрема). Уредно сложено и 
записнички предати инвеститору! Поправка оштећених површина 
-довођење у претходно стање.

ком 1.00

1.2. Израда трасе за постављање инсталационих проводника у зиду, копањем 
шлицева одговарајућих димензија, димензије дефинисати према броју 
проводника који се постављају. Рачуна се по метру дужине.

м 1. 45.00

1.3. Крпљење изведених шлицева, траса, за постављање инсталационих 
проводника, попуњавање одговарајућим малтером, без фине обраде 
глетована. Рачуна се по метру дужине.

Ком 45.00

УКУПНО ЗА ДЕМОНТАЖУ РАД И МАТЕРИЈАЛ 

ПРИКЉУЧНИ МЕРНИ И РАЗВОДНИ ОРМАНИ
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2.ПРИКЉУЧНО МЕРНИ РАЗВОДНИ ОРМАН (МРО)
2.1. Израда носећег темеља од армираног бетона, димензија у доњој зони 

06x08м на дубини 0,8м са отвором у средини за продор каблова.Горњу 
зону темеља израдити према основи ормана а на висини мин.05м од коте 
тротоара. Испорука материјала, израда и постављање слободностојећег 
мерног ормана израђен од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, или 
од  полиестерског материјала са носећом и везном конструкцијом, заштите 
ИП65 са вратима, комплет са сабирницама, маскама за опрему елзет 
бравама и кључевима, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим 
материјалом потребним за комплетирање, заштићеним антикорозивном 
бојом и офарбани бојом према жељи инвеститора. Ормани су предвиђени 
за трофазни прикључак, у свему према једнополним шемама, сагласно 
важећим техничким прописима. У разводне ормане уградити бакарне 
сабирнице одговарајућег пресека на потпорним изолаторима и сву осталу 
опрему, а све према приложеним једнополним шемама. Испод сваког 
елемента поставити одговарајућу натписну плочицу са назнаком 
потрошача којем припадају. Унутар ормана извршити шемирање помоћу 
бакарних проводника са ПВЦ изолацијом, а флексибилним проводницима 
везе са опремом на вратима ормана.
/МРО./ који се састоји из своје три независне целине а који су физички 
одвојене (прикључни, мерни и разводни) са посебним вратима са 
бравицом: 
Главни прекидач са поднапонским окидачем НС.X 100А, 3п ком 1.00

2.2 Замена постојећих струјних трансформатора новим струјним 
трансформаторима, Си=1кВ,кл.1, Фс=5, 15W, Итх=100xЛн, Идyн=2.5xИтх 
(преносног односа 100/5А).

ком 3.00

2.3. Вишефункцијско трофазно дигитално бројило у једном кућишту које има 
функције двотарифног трофазног двосистемског бројила активне и 
реактивне енергије, , МТК пријемника са функцијама контроле.ДЛМС 
протоколом и интегрисаним уређајем за управљање тарифом. 3x380/230 
В, 5А.

ком. 1.00

2.4. Аутоматски осигурач МЦ.32.16А ком. 3.00
2.5. Аутоматски осигурач МЦ.32. 10А ком. 1.00
2.6. Аутоматски осигурач МЦ.32. 1п, 6А/Б ком. 3.00
2.7. Аутоматски осигурач МЦ.321п, 2А/Б ком. 3.00
2.8. Сигнална зелена сијалица (идентификација присуства напона),2W, 230В ком. 3.00
2.9 Набавка и уградња пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И Б/255/80 Н/ПЕ ком 1.00
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7710080, (Херми),Уц=255В, Иимп=80кА (10/350), Q=40Ас, W/Р 1600 кЈ.. 
Монтира се у разводном орману на дин шину. Повезивање између 
неутралног и заштитног проводника. 

2.10. У прикључном делу МРО поставити ДВЕ групе НВ нисконапонски 
високоучински осигурачи са постољем и тромо-брзим топљивим умецима, 
комплет 250/80,80,36,36/, ком 3

ком. 3.00

УКУПНО ЗА МРО РАД, МАТЕРИЈАЛ И ТРАНСПОРТ

3. РАЗВОДНИ ОРМАН ГРО 
3.1. Испорука и уградња у новог разводног ормара приземља /ГРО./, који се 

поставља на позицију постојећег ГМРО : 
Главни прекидач са поднапонским окидачем НС.X 125А, 3п ком 1.00
Ттрополни заштитни аутоматски прекидач тип Еасy Пацт , називне струје 
Ин=32А, Ицу= 15кА, "Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајући наведеном 
типу.

ком 6.00

Одводници пренапона са изменљивим улошком тип ПРД40, 3П+Н, 
Уп=1200В, Ин(талас 8/20)=15 кА, Имаx(талас 8/20)=40 кА, "Сцхнеидер 
Елецтриц" - или одговарајућа наведеном типу.

ком 2.00

Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под 
напон.

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН ГРО. ком 1.00
4. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ. РТ.Пд

4.1. Уградна разводна табла одговарајућа типу "ПРАГМА","Сцхнеидер 
Елецтриц" -са опремом према приложеној једнополној шеми.: ком 1.00

Струјна заштитна склопка ФИД 40/0,03 осетљивости 30мА, типа С са 
тренутним окидањем, тип ИД/РЦЦБ 4П,"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајућа.

ком 1.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 10А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајућа. ком 8.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 16А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајућа. ком 24.00

Набавка и уградња Пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И В/275/12,5 
7710006, (Херми),Ун=230В, Уц=275В, Иимп=12,5кА (10/350 μс/μс), 
Q=6,25Ас, W/Р=39кЈ/Ω, Уп=1,2кВ, ТА< 25нс, ИП20. Монтира се у РО на 
ДИН шину 35мм. Повезивање између фазног проводника и неутралног 
проводника. 

ком 3.00
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Набавка и уградња пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И Б/255/80 Н/ПЕ 
7710080, (Херми),Уц=255В, Иимп=80кА (10/350), Q=40Ас, W/Р 1600 кЈ.. 
Монтира се у разводном орману на дин шину. Повезивање између 
неутралног и заштитног проводника. 

ком 1.00

Остали пратећи материјал,редне клеме,уводници , шине Цу, носачи 
елемената итд.
Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под 
напон.

УКУПНО РАЗВОДНА ТАБЛА РТ.Пд. ком 1.00
5. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ. РТ.Сд

5.1. Уградна разводна табла одговарајућа типу "ПРАГМА","Сцхнеидер 
Елецтриц" -са опремом према приложеној једнополној шеми.: ком 1.00

Струјна заштитна склопка ФИД 40/0,03 осетљивости 30мА, типа С са 
тренутним окидањем, тип ИД/РЦЦБ 4П,"Сцхнеидер Елецтриц" - или 
одговарајућа.

ком 1.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 10А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајућа. ком 7.00

Аутоматски заштитни прекидачи тип Ц60Х, 16А, крива Б, 10кА, 1П, 
"Сцхнеидер Елецтриц" - или одговарајућа. ком 22.00

Набавка и уградња Пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И В/275/12,5 
7710006, (Херми),Ун=230В, Уц=275В, Иимп=12,5кА (10/350 μс/μс), 
Q=6,25Ас, W/Р=39кЈ/Ω, Уп=1,2кВ, ТА< 25нс, ИП20. Монтира се у РО на 
ДИН шину 35мм. Повезивање између фазног проводника и неутралног 
проводника. 

ком 3.00

Набавка и уградња пренапонске заштите класе 1 тип ПЗХ И Б/255/80 Н/ПЕ 
7710080, (Херми),Уц=255В, Иимп=80кА (10/350), Q=40Ас, W/Р 1600 кЈ.. 
Монтира се у разводном орману на дин шину. Повезивање између 
неутралног и заштитног проводника. 

ком 1.00

Остали пратећи материјал,редне клеме,уводници , шине Цу, носачи 
елемената итд.
Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално 
командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под 
напон.

УКУПНО РАЗВОДНА ТАБЛА РТ.Сд. ком 1.00

УКУПНО ПРИКЉУЧНИ, МЕРНИ И ГЛАВНИ РАЗВОДНИ ОРМАН И 
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РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

ИНСТАЛАЦИЈЕ РАСВЕТЕ И ТЕРМИЧКИХ ПОТРОШАЧА
6. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР

6.1. Прикључнице са заштитним контактом за санитарне просторије за 
монтажу на или узид у силуминској изведби предвиђене за ниво заштите 
ИП55-WГЕ.000.541Сцх:ел.
- Монофазна 16А/250В ком 5.00

6.2. Утикачка кутија са заштитним контактом за монтажу у зид (са МГУ.7 
103,104) једнофазна 16А, 250В тип СИГУРНОСНА 
МГУ.3.О37.30"Сцхнеидер Елецтриц" или одговарајућа.

ком 33.00

6.3. Утикачка кутија са заштитним контактом за монтажу у зид (модуларна 
једноделна-МГУ.7.102,104,106) једнофазна 16А, 250В тип стандардна 
МГУ.3.О36.30"Сцхнеидер Елецтриц" или одговарајућа.

ком 10.00

6.4. Утикачка кутија са заштитним контактом за монтажу у зид (модуларна 
дводелна-МГУ.7.102,104,106) једнофазна 16А, 250В тип стандардна 
МГУ.3.О36.30"Сцхнеидер Елецтриц" или одговарајућа.

ком 6.00

6.5. Утикачка кутија са заштитним контактом за монтажу на зид (са монтажним 
кутијама) трофазна 16А, 400В НОПАЛ.Артикл.415 ком 6.00

6.6. Прекидач за уградњу у зид једнополни 10А, 250В, са монтажном кутијом Ф 
60мм тип УНИЦА Сyстем "Сцхнеидер Елецтриц" или одговарајућа. ком 4.00

6.7. Прекидач за уградњу у зид серијски 10А, 250В, са монтажном кутијом Ф 
60мм тип УНИЦА Сyстем "Сцхнеидер Елецтриц" или одговарајућа. ком 5.00

6.8. Прекидач за уградњу (КИП) у зид 10А, 250В, са монтажном кутијом Ф 
100x200мм тип УНИЦА Сyстем "Сцхнеидер Елецтриц" ком 2.00

6.9. Прекидач за уградњу у зид наизменични 10А, 250В, са монтажном кутијом 
Ф 60мм тип УНИЦА Сyстем "Сцхнеидер Елецтриц" или одговарајућа. ком 4.00

7. ПРОВОДНИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ, МОНОФАЗНИХ И 
ТРОФАЗНИХ УТИЧНИЦА

7.1. Изводи за сијалична места комуникација изведена из плафона испод 
малтера кабловима Н2ХX 3 и 4x1,5мм2. Обрачун и плаћање по комаду 
извода просечне дужине 14м, комплет са свим повезивањима у разводним 
кутијама.

ком 35.00

7.2. Исто као претходна поз, само инсталација паничног осветљења изведена 
са каблом Н2ХX 3x1.5мм2 са просечном дужином извода од 14 метара. ком 12.00

7.3. Изводи за сијалична места мокрих чворова и санитарних просторија ком 4.00
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изведена из плафона кабловима Н2ХX 3 и 4x1,5мм2. Обрачун и плаћање 
по комаду извода просечне дужине 12м, комплет са свим повезивањима у 
разводним кутијама.

7.4.. Изводи за монофазна прикључна места изведена са кабловима Н2ХX 
3x2,5мм2 положен по зидовима испод малтера. Обрачун и плаћање по 
комаду извода са просечном дужином од 15м.

ком 24.00

7.5. Изводи за трофазна прикључна места изведена са кабловима Н2ХX 
5x2,5мм2 положен по зидовима испод малтера. Обрачун и плаћање по 
комаду извода са просечном дужином од 20м.

ком 3.00

7.6. Изводи монофазних потрошача (утичнице у водонепропусној изведби) 
кабловима Н2ХX 3x2,5мм2 положен по зидовима, плафонима испод 
малтера. Обрачун и плаћање по комаду извода са просечном дужином од 
15м.

ком 5.00

7.7 Све комплет намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. ком 1.00
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ РАСВЕТА И ТЕРМИЧКИ ПОТРОШАЧИ

8. КАБЛОВСКИ НАПОЈНИ ВОДОВИ
8.1. Заштитне цеви Фи.36, Фи.50 и Ф 80мм м 1 25.00
8.2 Напојни водови положени по зиду испод малтера и у цевима као 

вертикални успонски водови.
Каблови су следећих типова и пресека:
- Н2ХX-5x6мм2 м 1 70.00

8.3 Израда шлицева за потребе полагања проводничке инсталације по зиду од 
разводних табли до предвиђених потрошача. Димензије потребног шлица 
у зиду утврдити на лицу места према броју проводника који се постављају. 
Након фиксирања проводничке инсталације у изведеном шлицу, исти 
малтерисати -малтером до грубих равнина за глетовање.

пауш

1

8.4 Завршни радови, испитивање отпора изолације у напојним водовома 
издавање потребних АТЕСТА и пуштање објекта под напон.

пауш 1

УКУПНО КАБЛОВСКИ НАПОЈНИ ВОДОВИ
9. СВЕТИЉКЕ 
Светиљке су уграђене на плафон, причвршћене на таваницу, зид или 
конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом светиљке или 
помоћу специфицираног носећег прибора. У саставу позиција светиљки је 
и конструкција за вешање светиљки која се решава на лицу места. За 
сваку пројектом предвидјену светиљку дат је краћи опис. Напон напајања 
светиљки је 220-240В, 50Хз. У саставу светиљке су светлосни извори, и 
сав помоћни материјал за рад светиљке и њихово постављање (држачи, 
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висилице, сајле). Све понуђене светиљке треба да имају исте или 
приближне карактеристике и димензије као наведени типови светиљки. 
Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити 
комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да 
понуђена светиљка одговара пројектованој. Произвођач светиљки треба 
да послује у складу са системом управљања квалитетом ИСО 9001:2008. 
Понуђач који не нуди светиљке предвиђене пројектом, треба да достави 
поменуте произвођачке сертификате, као и описом тражене сертификате 
за сву опрему коју нуди. 
Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, 
понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору 
да достави урађене прорачуне у софверском пакету Диалуx или Релуx.

9.1. Светиљка је одговарајућа типу Пхилипс ЦореЛине Сурфаце СМ134В 
ЛЕД37С/840 ПСУ W60Л60 ОЦ ком 18.00

9.2. Светиљка је еодговарајућа типу Пхилипс ЦореЛине Рецессед РЦ134Б 
ЛЕД37С/840 ПСУ W60Л60 ОЦ ком 59.00

9.3. Светиљка одговарајућа типу Пхилипс ЦореЛине Доwнлигхт ДН130Б 
ЛЕД20С/840 ПСУ ИП44 ПИ6 WХ. ком 24.00

9.4 Светиљка је типа Пхилипс ЦореЛине WЛ120В ЛЕД12С/840 ПСР WХ или 
одговарајућа ком 1.00

9.5. Светиљка Пројектор је одговарајући типу Пхилипс ЦореЛине Темпо Ларге 
БВП125 ЛЕД80-4С/740 А. ком 2.00

9.6. Светиљка одговарајућа типу Пхилипс Пацифиц ЛЕД WТ470Ц ЛЕД23С/840 
ПСУ WБ Л700. ком 1.00

9.7. Испорука са монтажом и повезивањем:в.свет. АЕСТЕТИЦА 8W ""+СЕ 1Н 
БЕГХЕЛЛИ или одговарајућа. ком 12.00

УКУПНО СВЕТИЉКЕ

10. ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И 
ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА

10.1 Линијски уземљивач око објекта изведен од челичне поцинковане траке 
Фе/Зн 25x4мм, положене у већ ископан ров 0,4x 08м у слободном простору 
око објекта са међусобним везама изведеним украсним комадима СРПС 
Н.Б4 932-Б/0. Обрачун и плаћање по дужном метру уграђене траке. 
Позиција подразумева ископ дефинисаног рова са потребним лупањем 
бетонских површина и поновним затрпавањем и бетонирањем.Одношење 
вишка шута на депонију.

м 1 90.00

10.2. Набавка и постављање потпора по слемену крова, тип потпоре СРПС Н. ком 20.00
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Б4.920 П, комплет са постављањем и повезивањем.
10.3. Набавка и постављање потпора по косини крова, тип потпоре СРПС Н. 

Б4.922 П, комплет са постављањем и повезивањем. ком 35.00

10.4. Спусни вод громобранске инсталације изведен од челичне поцинковане 
траке Фе/Зн 20x3 мм положене по крову објекта на већ постављене 
потпорне носаче. Обрачун и плаћање по дужном метру положене траке:

м 35.00

10.5. Изводи са темељног уземљивача од челичне поцинковане траке Фе/Зн 
25x4 мм, за уземљење олука, главне кутије са шином за изједначење 
потенцијала у објекту, помоћних сабирница за изједначење потенцијала у 
машинским подстаницама и техничким просторијама. Обрачун и плаћање 
по дужном метру уграђене траке, комплет са свим спојевима.

м 1 15.00

10.6. Монтажа и повезивање укрсног комада СРПС Н. Б4.936 Пна месту 
спајања и раздвајања траке на крову. плаћање по комплетној позицији 
испоручено, намонтирано и повезано.

ком 6.00

10.7. Монтажа и повезивање кутија са шином за изједначење потенцијала СИП 
(у техничким подстаницама).
Обрачун и плаћање по комплетној позицији испоручено, намонтирано и 
повезано.

ком 1.00

10.8. Раставно испитни мерни спојеви на спусним водовима громобранске 
инсталације са укрсним комадима СРПС НБ.4.936 уграђени на фасади 
зграде у кутије за мерни спој К-М-С. Обрачун и плаћање по комаду 
изведеног раставно-испитног мерног места.

ком 4.00

10.9. Инсталација за изједначење потенцијала у санитарним чворовима објекта 
изведена проводницима Н2XХ. 1x4 мм2, положеним у зиду испод малтера, 
комплет са кутијом за изједначење потенцијала ПС 49, која је уграђена у 
сваком мокром чвору. На инсталацију се повезују све металне масе у 
санитарним чворовима уколико их има. Главна кутија за изједначење 
потенцијала ПС 49, спојена је са заштитном сабирницом у најближем 
разводном орману. Просечна дужина инсталације за изједначење 
потенцијала по санитарном чвору износи 25 метара. Обрачун и плаћање 
по комплетној позицији која припада једном санитарном чвору.

ком 2.00

10.10. Завршни радови и испитивања инсталација, мерење прелазног отпора 
уземљења са издавањем свих потребних Атеста. ком 1.00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА 
И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ 
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ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ.
ПРИКЉУЧНИ, ОРМАН и РАЗВОДНИ ОРМАНИ
ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И ТЕРМИЧКИХ ПОТРОШАЧА 
КАБЛОВСКИ НАПОЈНИ ВОДОВИ 
СВЕТИЉКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И 
ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
УКУПНО ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАДОВИ II:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛИЦЕ НОВА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛИЦЕ СТАРА ШКОЛА
УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ(В)

Г ДОЈАВА ПОЖАРА

• ОПРЕМА

Сва специфицирана опрема и радови подразумевају: - испоруку опреме и 
транспорт на локацију уградње - примопредају инвеститору, учествовање у 
техничком пријему - пројект изведеног стања - остале радње и 
документацију у вези техничког пријема објека

1.1. Набавка, испорука уградња микропроцесорске централе капацитета 
петље са две петље за прикључење максимално 127 адресабилних 
јављача/модула/сирена + 127 адре- сабилних подножја са 
сиреном.Централа мора да поседује: Мрежни блок 24В/2,5А. Процесорску 
и оперативна јединица са графичким ЛЦД 240x64 карактера. 2 слободно 
програмабилних функцијских тастера на оперативној једници 250 
слободно програмабилне зоне 2 надзирана излаза за сигналне уређаје 
24В/500мА 3 слободно програмабилна безнапонска релејна излаза 
(30В/1А) 8 дигиталиних ОЦ-излаза, слободно програмабилна 4 надзираних 
дигитална ОЦ-улаза, слободно програмабилна 2 осигурана излаза за 

ком 1
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спољне потрошаче 24Вдц 2 одвојена РС232 и УСБ порт Порт за опциони 
преносни ‘И-Модул’, за пренос података преко анлогног модема, 
ИСДН,ГСМ или Етхернет Софтвер за свакодневно извршење аутоматске 
калибрације јављача. Метално кућиште ИП42. ВдС сертификат Слична 
типу: Солутион Ф2 произвођача НСЦ, или одговарајући

1.2. За рад система 72х у мирном и 0,5х у алармном стању, оловно заптивна 
аку батерија 2x12В/12Ах са припадајућим кућиштем Набавка, испорука и 
уградња.

комплет 1

1.3. Претварач напона 24Вдц/12Вдц(250мА). 1 безна- понски излаз 
маx.оптерћење контакта 250Вац/7А Слично типу ПН24/12, Френки Аларм, 
Србија. Набавка и испорука и уградња. 

ком 1

1.4. Телефонски дојавни аутомат за дојаву пожара слично типу П-ВОX, или 
одгловарајући Набавка и испорука и уградња. ком 1

1.5. Аутоматски адресабилни димно-оптички, јављач пожара слично типу АЛН-
ЕН, Хоцхики, Енглеска или одговарајуће. ВдС сертификат. Набавка, 
испорука.

ком 19

1.6. Аутоматски адресабилни термичко-оптички, јављач пожара (Мултисензор) 
одговарајући типу АВА-Е, Хоцхики, Енглеска или одговарајући, Вдс 
сертификат, Набавка, испорука и уградња 

ком 1

1.7. Подножје са интегрисаним изолатором петље, слично типу YБН-Р/3 СЦИ, 
Хоцхики, Енглеска, или одговарајући.ВдС сертификат. Набавка,испорука и 
уградња.

ком 6

1.8. Стандардно подножје за аутоматски адресабилни јављач пожара, 
одговарајуће типу YБН-Р/3 Хоцхики, Енглеска. Набавка, испорука и 
уградња.

ком 13

1.9. Ручни адресабилни јављач пожара са изолатором петље, са кућиштем, 
слично типу ХЦП-Е/СЦИ, Хоцхики, Енглеска или одговарајући.ЛПЦБ-
сертификат. Набавка, испорука и уградња.

ком 6

1.10. Конвенционална сирена за монтажу на зид,,10-28Вдц, 110дб/1м 32 тона , 
ИП45 слично типу Бансхее Еxцел Хосиден Бессон, Енглеска или 
одговарајући. ВдС сертификат. Набавка, испорука и уградња

ком 5

1.11. Светлосни ЛЕД индикатор за димно-оптички детектор у спуштеном 
плафону ком 5

1.12. Адресибилни модул за везивање конвенционалних јављача у петљу, 
произвођача Хоцхики, или одговарајући, набавка, испорука и уградња ком 1

УКУПНО ОПРЕМА
• ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ

2.1. Набавка, и испорука кабла ЈХ(СТ)Х 2x2x0,8мм и полагање у ПВЦ халоген м 250.00
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фрее ребрасто црево Ф20 мм
2.2. Набавка и испорука кабла ЈХ(СТ)Х 2x1,5мм ФЕ180/Е90 и полагање кроз 

ребрасто црево Ф20 мм, у узидном малтеру и делимично кроз простор 
спуштеног плафона,

м 110.00

2.3. Набавка и испорука кабла Н2ХX ФЕ180/Е90 3x1,5мм и полагање кроз 
халоген фрее ребрасто црево Ф20 мм, са осталим потребним монтажним 
материјалом. Повезивање кабла у ГРО-у. Увод калба у ППЦ

м 10.00

2.4. Набавка, испорука, монтажа и полагање ПВЦ халоген фрее ребрастог 
црева Ф 20 мм у узидном малтеру, са свим потребним ситним монтажним 
материјалом

м 250.00

2.5 Набавка, испорука и монтажа бакарне плетенице Ф16 мм, за уземљење 
ПП централе м 15.00

2.6. Пуштање у рад што обухвата: Провера исправности изведене инсталације. 
Монтажа и повезивање обележених водова са ппц-ом Програмирање 
централе и функционално испитивање система.Издавање сертификата и 
упутства за руковање као и обука корисника основама руковања системом 
Сачињавање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад. 

ком 1

2.7. Ситан неспефицирани и остали инсталациони материјал ком 1
УКУПНО ИНСТАЛЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПРЕМА
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ
УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА (Г)

Д РЕКОНСТРУКЦИЈА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ ОШ "МАЈУР"

Напомена: Подразумева се наведена или одговарајућа 
опрема.

I РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА НОВЕ ШКОЛЕ
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1) ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
1.1. Испуштање воде из инсталације радијаторског грејања, уз затварање 

одговарајућих вентила у котларници. Обрачун по комаду ком 1.00

1.2 Демонтажа постојећих радијаторских батерија састављених од ливених 
чланкастих ребара, заједно са припадајућом арматуром, конзолама и 
носачима. Радијаторе складиштити на месту где одреди инвеститор.
Термик 2 - 680/4 - 10-15 чл. - 14 ком
Термик 2 - 680/4 - 15-20 чл. - 23 ком
Термик 2 - 680/4 - 20-25 чл. - 21 ком
Термик 2 - 680/4 - 25-30 чл. - 4 ком
Термик 2 - 680/4 - 30-35 чл. - 1 ком
Укупно 63 радијатора - 1201 чланака.
Обрачун по комаду. ком 1.00

1.3. Демонтажа постојеће цевне мреже, израђене од челичних цеви, следећих 
димензија:
Цевна мрежа унутар објекта:
1/2" - Ø21,3 мм - 296 м
3/4" - Ø26,9 мм - 144 м
1" - Ø33,7 мм - 120 м
5/4" - Ø42,4 мм - 42 м
6/4" - Ø48,3 мм - 84 м
2" - Ø60,3 мм - 36 м
2 1/2" - Ø76,1 мм - 24 м
3" - Ø88,9 мм - 48 м

1.4. Демонтиране челичне цеви складиштити на место које одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду. ком 1.00

УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

2) ГРЕЈНА ТЕЛА И ФИНА АРМАТУРА (подразумева се 
набавка, испорука и уградња)

2.1. Набавка, испорука и уградње алуминијумских радијатора, типа Глобал Воx 
или одговарајући следећих величина:
Глобал Воx 600 чл. 837.00
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2.2. Набавка и монтажа прибора за постављање алуминијумских чланкастих 
радијатора, радијаторска конзола, држача и одстојника. Обрачун по 
комплету за један радијатор.

ком 61.00

2.3. Радијаторски вентил- угаони, термостатски са термоглавом
Термостатска глава ХЕРЗЦУЛЕС или одговарајућа масивне изведбе, 
против вандализма, крађе и неовлашћене употребе са хидросензором. 
М28x1,5мм, термостатске вентиле који су намењени за термостатски рад.
Монтажа, демонтажа и подешавање врши се специјалним алатом. 
Подшена вредност темературе је закључана. Показивач намештања 
остаје покривен у позицији блокаде са аутоматском заштитом од 
смрзавања.
ДН 15 ( Р 1/2'') ком 61.00

2.4. Алат за деблокаду и намештање жељене вредности температуре. ком 10.00
2.5. Радијаторски навијак – угаони, затварајући

ДН 15 ( Р 1/2'') ком 61.00
2.6. Набавка, испорука и уградња радијаторске одзрачне славинице

ДН 15 ( Р ½'') ком 61.00
2.7. Набавка, испорука и уградња навојних кугла славина

ДН 25 ( Р 1'') ком 1.00
ДН 40 ( Р 6/4'') ком 3.00
ДН 65 ( Р 2 1/2') ком 1.00

2.8. Набавка, испорука и уградња навојних косих балансних вентила СТАД или 
одговарајућа
ДН 20 ( Р 3/4'') ком 1.00
ДН 32 ( Р 5/4'') ком 3.00
ДН 50 ( Р 2'') ком 1.00

2.9. Набавка, испорука и уградња славина за пуњење и пражњење
ДН 15 ( Р ½'') ком 35.00

УКУПНО  ГРЕЈНА ТЕЛА И ФИНА АРМАТУРА 

3) ЦЕВНА МРЕЖА (подразумева се набавка, испорука и 
уградња - замена оштећене цевне мреже)

3.1. Челичне шавне хидроиспитане цеви за извођење инсталације централног 
грејања, димензија:
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Ø21,3x2,6 мм м 1 296.00
Ø26,9x2,6 мм м 1 144.00
Ø33,7x2,6 мм м 1 120.00
Ø42,4x2,6 мм м 1 42.00
Ø48,3x2,6 мм м 1 96.00
Ø60,3x2,9 мм м 1 48.00
Ø76.1x2,9 мм м 1 54.00

3.2. За спојни и заптивни материјал хамбуршке лукове, конзоле, држаче, 
спојнице, вешаљке за цеви, чврсте и клизне ослонце, кудељу, ланено уље, 
гипс и сл. материјал потребан за извођење и полагање цевне мреже , даје 
се 50% од позиције 1.

0.50

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА

4. ОСТАЛИ РАДОВИ (подразумева се набавка, испорука и уградња)
4.1. Премазивање нове цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два 

премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре 
наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће.

м² 90.00

4.2. Бојење цевне мреже, завршном бојом - радијатор лаком, постојаним на 
радним температурама, у тону по избору инвеститора. м² 90.00

УКУПНО – ОСТАЛИ РАДОВИ

5. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
5.1. Припремни радови обухватају :

- упознавање са изведеним стањем на објекту
- упознавање са пројектом и осталом документацијом 
- отварање градилишта
- упоређивање пројекта са стварним стањем на грдилишту
- потребна размеравања и усаглашавања
У случају да има неслагања у пројекту, предмеру или тешкоћа у 
реализацији пројекта, извођач радова је обавезан да одмах укаже на дате 
проблеме надзорном органу или пројектанту. У противном
све измене ићи ће на његов терет. Ова ставка се у понуди мора исказати и 
не може бити урачунато у остале ставке.

ком 1.00

5.2. Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак у свему према 
"техничким условима". ком 1.00
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53. Топла проба са хидрауличким урегулисавањем - уравнотежењем 
инсталације као и са израдом елабората са резултатима мерења. ком 1.00

5.4. Израд пројекта изведеног стања који се предају Инвеститору. Испорука 
целокупне документације о опреми и радовима,потребне за технички 
пријем и добијање употребне дозволе. Учешће у техничком пријему и 
отклањању примедби комисије.

ком 1.00

5.5. Пробијање отвора у зиду и међуспратној конструкцији за пролаз грејних 
цеви уз обмотавањем тер папиром и грађевинском поправка отвора. ком 1.00

УКУПНО – ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ  РАДОВИ

 6. ДЕМОНТАЖА ОПРЕМЕ У КОТЛАРНИЦИ
6.1. Демонтажа комплетне цевне мреже, са припадајућом запорном арматуром 

и термоизолацијом у облози ос Ал лима.
Демонтажа циркулационих пумпи (2 ком).
Демонтажа јонског омекшивача воде, комплет са посудом за со, 
арматуром и масом.
Демонтажа експанзионе посуде В=300 лит. смештене на димњаку 
котларнице
Демонтажа топловодног котла капацитета 200 кW
Демонтажа топловодног котла капацитета 230 кW
Демонтажа димњача Ø350 (2 ком)
Демонтирану опрему одвести на место где одреди инвеститор, а 
удаљености до 5 км.
Обрачун по комаду. ком 1.00

УКУПНО – ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
ГРЕЈНА ТЕЛА И ФИНА АРМАТУРА
ЦЕВНА МРЕЖА
ОСТАЛИ РАДОВИ
ПИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
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ДЕМОНТАЖА ОПРЕМЕ У КОТЛАРНИЦИ
УКУПНО MAШИНСКИ РАДОВИ I 

II РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА СТАРЕ ШКОЛЕ

1. ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
1.1. Испуштање воде из инсталације радијаторског грејања, уз затварање 

одговарајућих вентила у котларници. Обрачун по комаду. ком 1.00

1.2. Демонтажа постојећих радијаторских батерија састављених од ливених 
чланкастих ребара, заједно са припадајућом арматуром, конзолама и 
носачима. Радијаторе складиштити на месту где одреди инвеститор.
Термик 2 - 680/4 - 15 чл. - 1 ком
Термик 2 - 680/4 - 16 чл. - 1 ком
Термик 2 - 680/4 - 20 чл. - 3 ком
Термик 2 - 680/4 - 24 чл. - 1 ком
Термик 2 - 680/4 - 25 чл. - 3 ком
Термик 2 - 680/4 - 26 чл. - 2 ком
Термик 2 - 680/4 - 28 чл. - 2 ком
Термик 2 - 680/4 - 29 чл. - 1 ком
Укупно 14 радијатора - 327 чланака.
Обрачун по комаду. ком 1.00

1.3. Демонтажа постојеће цевне мреже, израђене од челичних цеви, следећих 
димензија:
Цевна мрежа унутар објекта:
1/2" - Ø21,3 мм - 40 м
3/4" - Ø26,9 мм - 40 м
Цевна мрежа у таванском делу објекта. У цену урачунати и демонтажу 
топлотне изолације од минералне вуне и оплате од Ал лима:
1/2" - Ø21,3 мм - 30 м
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3/4" - Ø26,9 мм - 90 м
3" - Ø88,9 мм - 61 м
Демонтиране челичне цеви складиштити на место које одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду. ком 1.00

УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ:

2. ГРЕЈНА ТЕЛА И ФИНА АРМАТУРА (подразумева се набавка,  
испорука и уградња)

2.1. Набавка, испорука и уградње алуминијумских радијатора, типа Глобал Воx 
или одговарајуће следећих величина:
Глобал Воx 600 чл. 371.00

2.2. Набавка и монтажа прибора за постављање алуминијумских чланкастих 
радијатора, радијаторска конзола, држача и одстојника. Обрачун по 
комплету за један радијатор.

ком 34.00

2.3. Радијаторски вентил- угаони, термостатски са термоглавом
Термостатска глава ХЕРЗЦУЛЕС или слична масивне изведбе, против 
вандализма, крађе и неовлашћене употребе са хидросензором. 
М28x1,5мм, термостатске вентиле који су намењени за термостатски рад.
Монтажа, демонтажа и подешавање врши се специјалним алатом. 
Подшена вредност темературе је закључана. Показивач намештања 
остаје покривен у позицији блокаде са аутоматском заштитом од 
смрзавања.
ДН 15 ( Р ½'') ком 34.00

2.4. Радијаторски навијак – угаони, затварајући
ДН 15 (Р ½'') ком 34.00

2.5. Набавка, испорука и уградња радијаторске одзрачне славинице
ДН 15 ( Р ½'') ком 34.00

2.6 Набавка, испорука и уградња славина за пуњење и пражњење
ДН 15 ( Р ½'') ком 20.00

2.7. Набавка, испорука и уградња навојних кугла славина
ДН 32 ( Р 5/4'') ком 2.00

2.8. Набавка, испорука и уградња навојних косих балансних вентила СТАД или 
одговарајуће.
ДН 25 ( Р 1'') ком 2.00
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2.9. Испорука и уградња аутоматских одзрачних лончића, комплет са 
неповратним вентилом 1/2". Обрачун дати по комплету.
ДН 15 ( Р ½'') ком 8.00

УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ФИНА АРМАТУРА

3. ЦЕВНА МРЕЖА (подразумева се набавка, испорука и уградња)
3.1. Челичне шавне хидроиспитане цеви за извођење инсталације централног 

грејања, димензија:
Ø21,3x2,6 мм м 1 168.00
Ø26,9x2,6 мм м 1 84.00
Ø33,7x2,6 мм м 1 66.00
Ø42,4x2,9 мм м 1 36.00
Ø48,3x2,9 мм м 1 36.00

3.2. За спојни и заптивни материјал хамбуршке лукове, конзоле, држаче, 
спојнице, вешаљке за цеви, чврсте и клизне ослонце, кудељу, ланено уље, 
гипс и сл. материјал потребан за извођење и полагање цевне мреже , даје 
се 50% од позиције 1.

0.50

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА

4. ОСТАЛИ РАДОВИ (подразумева се набавка, испорука и уградња)
4.1. Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два 

премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре 
наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће.

м² 40.00

4.2. Бојење цевне мреже која се види, завршном бојом - радијатор лаком, 
постојаним на радним температурама, у тону по избору инвеститора. м² 40.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

5. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ (подразумева се набавка,  
испорука и уградња)

5.1. Припремни радови обухватају :
- упознавање са изведеним стањем на објекту
- упознавање са пројектом и осталом документацијом 
- отварање градилишта
- упоређивање пројекта са стварним стањем на грдилишту
- потребна размеравања и усаглашавања

ком 1.00
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У случају да има неслагања у пројекту, предмеру или тешкоћа у 
реализацији пројекта, извођач радова је обавезан да одмах укаже на дате 
проблеме надзорном органу или пројектанту. У противном
све измене ићи ће на његов терет. Ова ставка се у понуди мора исказати и 
не може бити урачунато у остале ставке.

5.2. Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак у свему према 
"техничким условима". ком 1.00

5.3. Топла проба са хидрауличким урегулисавањем - уравнотежењем 
инсталације као и са израдом елабората са резултатима мерења. ком 1.00

5.4. Израда пројекта изведеног стања који се предају Инвеститору - уношење 
измена насталих у току извођења радова у примерак пројекта. Измене се 
уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности којом 
формом располаже Извођач радова. Унете измене
оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује Пројекат 
изведеног објекта. Испорука целокупне документације о опреми и 
радовима,потребне за технички пријем и добијање употребне дозволе. 
Учешће у техничком пријему и отклањању примедби комисије.

ком 1.00

5.5. Пробијање отвора у зиду и међуспратној конструкцији за пролаз грејних 
цеви уз обмотавањем тер папиром и грађевинском поправка отвора. ком 1.00

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
ГРЕЈНА ТЕЛА И ФИНА АРМАТУРА
ЦЕВНА МРЕЖА
ОСТАЛИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ II

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА
МАШИНСКИ РАДОВИ НОВА ШКОЛА I
МАШИНСКИ РАДОВИ СТАРА ШКОЛА II
УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ 
ОБЈЕКТА ШКОЛЕ ( Д )
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ОШ 
„МАЈУР“ У МАЈУРУ 

А ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
В ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Г ДОЈАВА ПОЖАРА
Д МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ОШ “МАЈУР“

ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ “МАЈУР“ МАЈУР

А ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

• ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.1. Рашчићавање терена, профилисање и обележавање објекта .Обрачун по м 2. м 2 999.46
1.2. Машински ископ хумуса испод објекта у слоју д=10 цм и одлагање на 

депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м3. м 3 167.00

1.3. Машински и  ручни ископ земље III  категорије за темељ зграде, ивице 
испкопа извести вертикално. Обрачун по м3, са одвозом вишка земље на 
депонију до 5 км.

м 3 111.45

1.4. Набавка, насипање и збијање природне мешавине шљунка испод темеља  и 
подова у слоју д=10 цм. Обрачун по м3. м 3 1.89

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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• БЕТОНСКИ РАДОВИ
2.1.  Набавка материјала и бетонирање армирано бетонских тракастих темеља и 

стопа бетоном МБ 30 у земљаном ископу. Обрачун по м3. м 3 87.98

2.2. Набавка материјала, израда отплате  и бетонирање темељних греда бетоном 
МБ 30 у потребној отплати. Обрачун  по м 3. м 3 51.42

2.3. Набавка материјала и бетонирање подова на тлу бетоном МБ 30, дебљина д= 
15 цм, под армиран завареном мрежом Q -188 у средњој зони. Обрачун по 
м2, са арматуром.

м 2 817.40

2.4. Набавка материјала  и бетонирање подова на тлу бетоном МБ30, дебљина 
д=20 цм, под армиран завареном мрежом Q -188 у средњој зони. Обрачун по 
м 2, са арматуром.

м 2 94.04

2.5. Набавка материјала, израда отплате и бетонирање армирано бетонских 
носећих стубова бетоном МБ 30 . Обрачун под м3. м 3 17.05

2.6. Набавка материјала, израда оплате и бетонирање армирано бетонских 
стубова  у зиду бетоном МБ 30. Обрачун по м3. м 3 17.60

2.7. Набавка материјала и бетонирање армирано бетонских греда бетоном МБ 30 
у потребној оплати. Обрачун по м3. м 3 3.06

2.8. Набавка материјала, израда оплате и бетонирање хоризонталних серклажа 
армираним бетоном МБ30. Обрачун по м3. м 3 37.16

2.9. Набавка и монтажа гредица и пунилаца лаке монтажне таванице типа ЛМТ, 
са испуном од 16 цм, плоче дебљине д=4 цм. Цена садржи  и постављање 
конструктивне арматуре Q -131 по плочи, пре бетонирања бетоном МБ 30. 
Обрачун по м2 са мрежом, а без додатне арматуре у ребра и додатним 
серклажима.

м 2 286.47

2.10.  Набавка материјала и бетонирање  армирано бетонских косих плоча 
степеништа дебљине  д=15 цм,  бетоном МБ 30 у потребној оплати, 
истовремено бетонирати и степенике димензија 69/43  цм у оплати. Обрачун 
по м2.

м 2 102.30

2.11. Набавка материјала, израда оплате и бетонирање тротоара  око објекта 
неармираним бетоном МБ 20, дебљине д=10 ЦМ, у паду од објекта, издељен 
фугама на 200 цм, површину загладити мистријом уз додатак цемента и 
ситног песка. Обрачун по м2. 

м 2 160.63

2.12. Набавка материјала и постављање сивих бехатом плоча д=6 цм, заједно 
са насипањем и набијањем подлоге од слоја туцаника д=10 цм. 
Обрачун по м2.

м 32 1326.81

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
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• ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3.1. Набавка материјала и зидање атике зидом дебљине д =12 цм пуном 

опеком у продужном малтеру. Обрачун по м2 са потребном скелом и 
завршним серклажом.

м 2 39.97

3.2. Набавка материјала и зидање зидова опекарским клима блоковима 
д=25 цм у продужном малтеру. Обрачун по м3 са потребном скелом. м 3 294.33

3.3. Набавка материјала и зидање зидова опекарским клима блоковима д 
=12 цм у продужном малтеру. Отвори се не одбијају на рачун израде 
надваратника . Обрачун по м2 са потребном скелом.

м 2 140.49

3.4. Набавка малтеријала и малтерисање унутрашњих зидова од 
опекарских производа машинским малтером за унутрашње површине . 
Обрачун по м2 са потребном скелом.

м 2 3657,36

3.5. Набавка материјала и израда пода од цементне кошуљице просечне 
дебљине д =5 цм, армирано мрежом Q-88 у  средини, завршни слој 
фино испредашити. Обрачун по м2, заједно са мрежом.

м 2 999.46

3.6. Набавка и монтажа трослојног монтажног димњачког  система 
SHIEDEL тип УНИ 35 цм намењен за сва ложишта и све врсте 
горива .Димњачки систем мора да испуњава стандарде за 
температурни режим рада већи од 65 Ц са појачаним присуством 
кондеза у димним гасовима. Састављен је од: димњачке цеви од 
техничке керамике, изолације око цеви димњака од камене вуне мин. 
спец густине 95кг/м3, спољњег димњачког плашта од лаког бетона, 
цеви се спајају лепком картушама FM Rapid који је отпорана на 
паљење чађи, гаснонепропусан и отпоран на присуство кондезата и 
киселина у димним гасовима, ватроотпорних и гаснонепропусних 
трослојних вратанаца, конденз посуде, прикључака за ревизију и 
чишћење за ложишта од 45, адаптера за прикључак димњаче Prima- 
Uni35/35 цм, кровне плоче од стакло бетона, носача тервола и тврдих 
тервол плоча за прикључке, вентилационе решетке, дилатационе 
розете .Спољна димензија димњачког плашта је за пречник димњачке 
цеви Ø 35 цм=60*60 цм, тежина 306 кг/м1. Ценом је обухваћена и 

м 1 9.33
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уградња плаштева који омогућавају статичку стабилност димњака 
изнад крова  (плаштеви са отворима за армтуру). Систем мора да 
поседује све сертификате и атесте у складу са националним и /или ЕН 
стандардима. Дињачки систем мора д поседује Декларацију о 
својствима SRPS EN 13063-1 и 2:2005+А 1: 2007 стандард. Произвођач 
димњачког система мора испунити следеће  услове : потврду о 
квалитету  управљачког система Quality Managment sistems ISO 9001 
минималну гаранцију мин. 25 година на димњачки систем и Полису 
осгурања са лимитом 500.000 еура од штетних  догађаја , односно 
Одговорност произвођача проистекла из употребе производа . 
Елементи димњака морају бити израђени из једног извора производње 
са производном одговорношћу за цео димњак. Обрачун по м1.

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ

• АРМИРАЧКИ РАДОВИ
4.1. Набавка , машинско исправљање, сечење, савијање и ручна монтажа 

арматуре од ребрастог бетонског гвожђа и мреже. Обрачун по кг. кг 22897.10

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ

• ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
5.1. Набавка материјала и обрада сокле кулирпластом, са припремом 

подлоге. Обрачун по м2. м 2 75.00

УКУПНО ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ

• РАДОВИ НА РУШЕЊУ
6.1. Рушење постојећег објекта , са одвозом шута на депонију и слагањем 

употребљивог материјала  у кругу градилишта. Обрачун по м2. м 2 146.53

6.2. Сечење дрвећа са вађењем корена и кресањем грана. Дебло скратити 
на делове од по 3 м и сложити на градилишту а гране одвести на 
депонију .Обрачун по ком.

ком 22

УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ
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• ТЕСАРСКИ РАДОВИ
7.1. Набавка материјала, хобловање свих делова , израда и монтажа дрвене 

перголе, премазана два пута садолином са воском. Обрачун по м2 
основе.

м 2 28.16

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ

• ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
8.1. Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације испод 

подова на тлу у следећим слојевима одоздо на горе: 
1* хладан премаз битулитом 
1* врућ премаз битуменом 
1* обострано битуменизирана алуминијумска фолија 
Обрачун по м2 развијене површине, преклопи се не обрачунавају 
посебно. 

м 2 915.00

8.2. Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације испод 
зидова слојем кондора 3. Обрачун по м2 , препусти се не обрачунавају 
посебно. 

м 2  77.00

8.3. Набавка материјала и израда, хидроизолације равног крова  ПВЦ 
хидроизолацијом, УВ отпорном, армираном, еластичном, 
воденонепропусном за хидроизоловање непроходних равних кровова 
типа СИКАПЛАН 15Г-03 или одговарајући , са постављањем 
Геотекстила 300 г/м2 испод хидроизолације .Обрачун по м2 развијене 
површине.

м 2 335.69

8.4. Набавка материјала и израда хидроизолације олука на хали ПВЦ 
хидроизолацијом, УВ отпорном, армираном, еластичном, 
водонепропусном, за хидроизоловање непроходних равних кровова 
типа СИКАПЛАН 15 Г-03 или одговарајући, са постављањем 
Геотекстила 30/г/м2 испод хидроизолације. Обрачун по м2 развијене 
површине. 

м 2 102.30

УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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• СТОЛАРСКИ РАДОВИ
9.1. Набавка материјала, израда и монтажа четворокрилних прозора са 

једном хоризонталном поделом (укупно осам окана), где се два окна 
отварају на кипу а остала  фиксна,  прозор од петокоморних ПВЦ 
профила, застакљених термопаном 4+12+4 мм , пуњено аргоном. 
Отварање око хоризонталне осе. Обрачун по комаду.  Дим 408/307 цм

Ком 14.00

9.2. Набавка материјала, израда и монтажа једнокрилног прозора од 
петокоморних ПВЦ профила, застакљен  термопаном 4+12+4 мм, 
пуњено аргоном. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. 
Обрачун по комаду.  Дим 95/119 цм

ком 3.00

9.3. Набавка материјала , израда и монтажа трокрилних прозора од 
петокоморних ПВЦ профила, застакљен  термопаном 4+12+4 мм, 
пуњено аргоном. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. 
Обрачун по комаду. Дим 284/119 цм

ком 3.00

9.4. Набавка, израда и монтажа једнокрилних прозора од петокоморних 
ПВЦ профила, застакљен  термопаном 4+12+4 мм, пуњено аргоном. 
Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. Обрачун по комаду. Дим 
86/200 цм

ком 1.00

9.5. Набавка материјала , израда и монтажа четворокрилног  прозора од 
петокоморних ПВЦ профила, застакљен  термопаном 4+12+4 мм, 
пуњено аргоном. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. 
Обрачун по комаду. Дим 346/200 м 

ком 1.00

9.6. Набавка материјала, израда и монтажа шестокрилног прозора од 
петокоморних ПВЦ профила, застакљен  термопаном 4+12+4 мм, 
пуњено аргоном. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. 
Обрачун по комаду. Дим 598/220 цм

ком 1.00

  9.7 Набавка материјала, израда и монтажа двокрилних прозора од 
петокоморних ПВЦ профила, застакљен  термопаном 4+12+4 мм, 
пуњено аргоном. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. 
Обрачун по комаду. Дим 183/120 цм 

Ком 5.00

9.8. Набавка материјала, израда и уградња двокрилних улазних врата са 
надсветлом које се отвара на кипу од АЛ профилаа у белој боји са 

ком  2.00
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термо прекидом, застакљено термопаном 4+12+4 мм  пуњено аргоном. 
Обрачун око вертикалне осе, са цилиндар бравом и пет кључева. 
Обрачун по комаду. Дим 150/28 цм

9.9. Набавка материјала, израда и уградња двокрилних улазних врата са 
фиксним надсветлом и два фикса са стране, од Ал профила у белој боји 
са термом прекидом, застакљено термопаном 4+12+4 м пуњено 
аргоном.Отварање око вертикалне осе, са цилиндар бравом и пет 
кључева. Обрачун по комаду. Дим 386/332 цм

ком 2.00

9.10. Набавка материјала , израда и уградња двокрилних врата улазна врата 
од Ал профила и испуном у белој боји ,са термо прекидом. Отварање 
око вертикалне осе, са цилиндар бравом и пет кључева. Обрачун по 
комаду . дим 200/220 цм 

Ком 1.00

9.11. Набавка материјала , израда и уградња двокрилних пуних улазних 
врата од Ал профила и испуном у белој боји ,са термом прекидом. 
Отварање око вертикалне осе, са цилиндар бравом и пет кључева. 
Обрачун по комаду . дим 250/300 цм

ком 1.00

9.12. Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих врата од АЛ 
профила и испуном, у белој боји са цилиндар бравом и пет кључева, 
без термо прекида. Обрачун по комаду. Зидарска мера 71-101/210 цм 

ком 19.00

9.13. Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих клизних врата од 
Ал профила и испуном, у белој боји, са одговарајућом бравом и пет 
кључева, без термо прекида. Обрачун по комаду. Зидарска мера 
110/210 цм 

Ком 2.00

9.14. Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих клизних врата од 
Ал профила и испуном, у белој боји, са одговарајућом бравом и пет 
кључева, без термо прекида. Обрачун по комаду. Зидарска мера 
219/210 цм

ком 1.00

9.15. Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих двокрилних врата 
од Ал профила и испуном , у белој боји, са цилиндар бравом и пет 
кључева , без термо прекида .Обрачун по комаду. Зидарска мера 
160/210 цм.

ком 1.00

9.16. Набавка материјала, израда и монтажа преграда у купатилима од Ал м 2 12.05
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профила без термо прекида и испуне у белој боји. Обрачун по м2.
9.17. Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих врата уз Ал панеле 

у санитарним чворовима од Ал профила и испуне, у белој боји са 
цилиндар бравом и пет кључева , без термо моста, са лептиром на 
унутрашњој страни врата. Обрачун по комаду .Зидарска  мера 71/210 
цм. 

ком 6.00

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ

• БРАВАРСКИ РАДОВИ
10.1. Набавка материјала, израда и монтажа гвоздене ограде од кутијастих 

профила 50.50.2.5 и испуном од грифованог плетива, укупне висине 
100цм, минизирано  и завршно обојено . Обрачун по м2. 

м 2 57.61

10.2. Набавка материјала , израда и уградња противпожарних  врата за 
ватроотпорност 90 минута. Обрачун по ком, завршно обојена . 
Зидарска мера 90/210 .

ком. 1.00

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

• ЛИМАРСКИ РАДОВИ
11.1. Набавка материјала и покривање крова кровним Тримотерм панелима 

са ПИР испуном , дебљине  160 мм, отпорним на пожар РЕИ 45 
минута( извештај о испитивању ИМС Београд). Доњи лим д =0.5 мм , 
горњи лим  Д= 0.55 мм . Обрачун по м2, са слемењаком. 

м 2 632.26

11.2. Набавка материјала израда и опшивање кровних назидака 
поцинкованим бојењем лимом , развијене ширине 33 цм, помоћу 
носача од поцинкованог  пљоштег гвожђа типлованог у назидак. 
Дебљина лима  0.55 мм . Обрачун по м1. 

м 1 89.91

11.3. Набавка материјала, израда и опшивање кровних назидака 
поцинкованим бојеним лимом, развијене ширине 50 цм, помоћу носача 
од поцинкованог пљоштег гвожђа типлованог у назидак, Дебљина 
лима 0.55 мм . Обрачун по м1. 

м 1 104.00

11.4. Набавка материјала , и израда маске лежећег  олука од поцинкованог 
бојеног лима, преко које се поставља 10 цм камене вуне, РШ  75 цм. 

м 1 62.00
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Дебљина лима 0.55 мм . Обрачун по м1, заједно са вуном РШ 50 цм.
11.5. Набавка материјала и израда АЛ бонда на потребној подконструкцији , 

заједно са постављањем камене вуне 10 цм. Обрачун по м2 , све 
комплет .

м 2 242.47

11.6. Набавка  материјала, израда  и опшивање солбанака поцинкованим 
бојеним лимом РШ до 25цм. Дебљина лима 0.55 мм. Обрачун по м1. м 1 81.96

11.7. Набавка материјала, израда и монтажа округлих одводних олучних 
цеви пречника  Ø 125 цм, од поцинкованог бојеног лима, са коленима и 
скретањим. Дебљина лима 0.55 мм. Обрачун по м1.

м 1 54.00

11.8. Набавка материјала , израда и монтажа казанчића за прихват воде с 
крова од поцинкованог бојеног лима .Дебљина лима 0.55 мм. Обрачун 
по ком.

ком 8.00

11.9. Набавка материјала, израда и опшивање  кровних назидака 
поцинкованим бојеним лимом, развијене ширине 25-75 цм, помоћу 
носача од поцинкованог пљоштег  гвожђа типлованог у назидак. 
Дебљина лима 0.55 мм. Обрачун по м1. 

м1 42.00

УКУПНО ЛИМАРКСИХ РАДОВА

12.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
12.1 Набавака материјала и постављање ПВЦ пода за спортске подове типа 

ГРАБО Спорт Елите 60. Подлогу претходно изравнати масом  за 
изравнање са припремом подлоге. Пре лепљења пода извођач доставља 
доказ да је влажност подлоге мања од 2 %. Обрачун по м2 , заједно са 
одговарајућом соклом.

м 2 582,00

12.2. Набавка и полагање хомогеног ПВЦ пода д=2 мм, абразивне групе Т, 
са ПУР заштитом, противпожарном , противклизном и 
антибактеријском заштитом. Подна облога мора бити целом дебљином 
истог састава. Подлогу претходно изравнати  масом за изравнање . По 
обиму просторије дићи ПВЦ под 10цм, са претходним постављањем 
форматизера. Пре лепљња пода извођач доставља  доказ да је влажност 
подлоге мања од 2 %. Под типа „Оптима“ и „Q“. Обрачун по м2 

м 2 69.11
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развијене површине.
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

13.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13.1. Набавка материјала и поплочавање подова керамичарским плочицама 

на лепак, са фуговањем и соклом. Обрачун по м2, заједно са соклом. м 2 372.92

13.2. Набавка материјала и облагање зидова керамичким плочицама на 
лепак. Пре постављања зидних плочица, подлогу након скидања старе 
керамике , изравнати цементним малтером. Обрачун по м2 заједно са 
фуговањем.

м 2 138.25

13.3. Набавка материјала и поплочавање трибина керамичким плочицама на 
малтер, са фуговањем и соклом. Обрачун по м2, заједно са соклом. м 2 170.66

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

14.ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
14.1. Набавка материјала и постављање  термо изолације од камене вуне 

д=10 цм и ПВЦ фолије преко. Обрачун по м2. м 2 818.00

УКУПНО ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

15.ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
15.1 . Набавка материјала и постављање камене вуне д=10 цм, на претходно 

постављену почетну лајсну, одговарајућим лепком, као и типловањем 
исте типловима  за камену вуну, постављање  утапајуће мрежице са 
наношењем  два слоја лепка премаз површина подлогом и завршна 
обрада  фасаде силикатним малтером. Обрачун по м2, зајендо са 
потребном скелом 

м 2 986.70

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

16.МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
16.1. Набавка материјала  и бојење  омалтерисаних  плафона и зидова 

полудисперзионом  бојом најмање два пута , односно до постизања 
м 2 2300.00
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равномерне обојености. Обрачун по м2 са претходним глетовањем. 
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

17.ОСТАЛИ РАДОВИ
17.1. Звршно чишћење објекта пред технички пријем.Обрачун по м2 нето 

површине. м 2 915,00

17.2. Набавка материјала, израда и уградња брисолеја од Ал профила са 
потребном подконструкцијом. Обрачун по м2. м 2 217.00

17.3. Набавка  и монтажа седишта за спортске хале, димензија 430/70/360, 
која се постављају на осном размаку од 600 мм . Обрачун по ком. ком 120.00

17.4. Израда и постављање табле обавештења да се изводе  радови са 
подацима о извођачу, инвеститору, пројектанту и надзору. Табла  је 
димензија 250*150 цм..Обрачун по ком. 

ком 1.00

17.5. Израда и постављање  на фасаду објекта типловањем, анкерисањем  и 
сл. трајне табле обавештења са подацима и грбом финансијера. Табла 
је димензија 30*42 цм. Таблу израдити на челичном лиму дебљине 3 
до 5 мм, заштићеном од корозије. Садржај урадити ситоштампом 
према приложеном логу у векторском облику, или урадити гравуру са 
фарбањем угравираних делова. Обрачун по комаду табле. 

ком 1.00

17.6. Израда и постављање табле обавештења да се изводе радови , са 
основним подацима о објекту , извођачу , инвеститору , надзору и 
пројектанту, а све према Правилнику о изгледу, садржини и месту 
постављања табле. Табла димензија 250*150 цм. Обрачун по комаду 
табле.

ком 1.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
18.ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

18.1. Израда , монтажа , антикорозиона и противпожарна зажтита за 60 
минута челичних подвлака од топловаљаних стандардних профила и 
носача од заварених лимова квалитета С 235, у свему према пројекту, 
статичком прорачуну и статичким детаљима. Обрачун по кг са против 
пожарном  бојом.

кг 17927.00

УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
РАДОВИ НА РУШЕЊУ
ТЕСАРСКИ  РАДОВИ
ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ
ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ  А

Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

I СПОЉНA ВОДОВОДНA И ХИДРАНТСКA МРЕЖA 
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1. Геодетско обележавање трасе пројектованог санитарног водовода и 
хидрантске мреже са положајем шахтова и свих објеката на цевоводу.
Обрачун се врши м1 трасе. м 1 360

1.2. Шлицовање и проналажење постојећих цевовода и других инсталација на 
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местима прикључака и на делу трасе дуж пројектоване трасе (ручни ископ).
Обрачун се врши по шлицу. ком. 3

1.3. Геодетско снимање коте постојећег цевовода на месту прикључења са 
новопројектованим цевоводом и евентуално усаглашавање са подацима у 
пројекту. 
Обрачун по комаду ком 2

1.4. Машинско сечење асфалта бетона тротоара и коловоза на месту копања 
рова за полагање цеви, просечне дебљине 15цм. Ширина траке за опсецање 
је 20% шира од рова
Плаћа се по м1 исеченог коловоза или тротоара м 1 520

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1. Раскопавање тротоара и коловоза
Рушење асфалтног коловоза и тротоара на месту копања рова за полагање 
цеви, на делу трасе дуж постојећих саобраћајница. У цену је урачунато 
разбијање коловозне конструкције, вађење, утовар и одвоз ван места градње. 
Ширина траке за разбијање је 20% шира од рова.
Плаћа се по m2 коловоза или тротоара.   м 2 20.00

2.2. Ископ за ров
Ископ рова у земљишту III категорије за полагање цевовода, са правилним 
одсецањем бочних страна, финим планирањем дна рова. Разупирање 
вршити одмах од површине терена, а према ТП прописима. Од укупног 
ископа планирано је 80% машинског ископа и 20% ручног. 
Просечна ширина рова је 0,9 m, а просечна дубина рова је 1.60 m.
Плаћа се по m³ ископаног материјала.

• машински ископ 80% м 3 413.73
• ручни ископ 20 % м 3 103.43

2.3 Фино планирање дна рова
Пре полагања цевовода извршити фино планирање дна рова према датим 
котама и падовима из подужног профила са тачношћу ± 3cm. Пре финог 
планирања извршити потребне корекције (ископ или затрпавање), да би се 
остварио планирани пад.
Обрачун по m2. м 2 324.00

2.4. Затрпавање рова песком
Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и 
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изнад цеви .
После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на 
вододржљивост, извршити затрпавање цеви до на 15cm изнад темена цеви. 
Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим 
подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа 
величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. 
Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. м 3 158.79

2.5 Затрпавање рова шљунком
После завршеног испитивања цевовода на вододрживост извршити ручно 
затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком у слојевима од 
30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа 
величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 
30mm. Први слој изнад цеви и песка треба нарочито пажљиво набијати да не 
би дошло до оштећења цевовода. Затрпавање рова почети тек по одобрењу 
надзорног органа.Набијање вршити до збијености од 95% по проктору или 
збијености прописане за саобраћајницу.
Плаћа се по m³уграђеног материјала у ров. м 3 355.67

2.6 Одвоз материјала
Сав преостали материјал од ископа одвести на депонију коју одобри 
надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање 
материјала по депонији. 
Плаћа се по m³ превезеног материјала. м 3 161.50

2.7. Црпљење воде из рова
Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова 
муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености.
Плаћа се паушално. пауш 1

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

3.1. Обезбеђење рова од обрушавања
Разупирање извршити за ископ изнад 1,00 m по целој дубини рова обострано, 
водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и 
самог ископа. При томе применити све потребне мере по прописима ХТЗ -а 
за ову врсту радова. Разупирање извршити металном подградом према 
предлогу извођача радова а по одобрењу надзорног органа. Постављена 
подграда мора бити 0.30 m виша од коте терена рова. Подграђивање вршити 
паралелно са напредовањем ископа . 
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У цену су урачунати сви радови и потребна опрема на подграђивању и 
разупирању рова као и изнајмљивање оплате. 
У јединичну цену укалкулисано је вађење, чишћење и слагање подграде по 
завршеним радовима. 
Плаћање се врши по m² подграде. м 2 1,287.93

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
4. БЕТОНСКИ РАДОВИ

4.1. Израда анкер блокова
Израда анкер блокова од набијеног бетона MB25.
У цену урачунат сав потребан рад и материјал.
Плаћање се врши по m3 уграђеног бетона. м 3 0.90

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
5. МОНТЕРСКИ РАДОВИ

5.1. Цеви
Набавка, транспорт и уградња полиетиленских (PEHD) водоводних цеви 
радног притиска од 10 бара, за спољну санитарну и хидрантску мрежу, класе 
SDR17/S8 у складу са стандардом SRPS EN 12201-1/2
Цеви се монтирају на предходно припремљену и нивелисану постељицу од 
песка, у свему према пројекту и техничким прописима за ову врсту цеви. 
После пријема уграђених цеви од стране Надзорног органа приступити 
делимичном затрпавању и хидрауличкој проби.
Јединичном ценом позиције је обухваћен сав потребан материјал, као и сви 
претходни и припремни радови и радна снага.
PEHD DN110 (Φ100), PN10 м 1 338.93
PEHD DN50 (Φ40), PN10 м 1 21.12

5.2 Фазонски комади
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и уградња фазонских комада од 
дуктилног лива према спецификацији и детаљима из пројекта.
Обрачун се врши пo комаду. 
Т-комад Ø100/80 ком. 5
N-комад Ø80 ком. 5
Туљак са летећом прирубницом Ø100 ком. 10

5.3. Затварачи
Набавка, транспорт до места уградње, разношење дуж рова, спуштање у ров 
и монтажа затварача тип EURO20 NP10 бара за постављање у земљу са 

Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 158 од 232



уградбеном гарнитуром и уличном капом.
Обрачун се врши по комаду.
Ø80 ком. 5.00

5.4. Надземни хидрант
Набавка, транспорт и уградња надземног хидранта Ø80 зa NP10 бара.
Обрачун се врши по комаду.
Ø 80 mm ком. 5.00

5.5. Набавка, транспорт и уградња металних ормара за
надземне хидранте у комплету са опремом
Обрачун се врши по комаду постаљеног ормана са
опремом.
Комплет орман са опремом ком. 5.00

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:
6. ОСТАЛИ РАДОВИ

6.1. Дезинфекција и испирање
Дезинфекција и испирање положене мреже пре техничког пријема са 
обезбеђењем бактериолошког налаза о исправности воде.
Обрачун по m' м 1 360.00

6.2. Хидрауличко испитивање
Извршити хидрауличко испитивање монтиране мреже на пробни притисак 
према техничким условима, уз обавезно присуство Надзорног органа.
Обрачун по m' цевовода м 1 360.00

6.3. Геодетско снимање
Геодетско снимање водоводне мреже ради евидентирања у катастар 
подземних инсталација, као и добијање потврде и копије плана од Градског 
геодетског завода што је обавезно за технички пријем објекта. 
Плаћа се пo m' комплетно снимљене мреже м 1 360.00

6.4. Довођење коловоза и тротоара 
у првобитно стање

Поправка оштећеног коловоза и тротоара у постојећим површинама 
Узима се да је поправка вршена на површини увећаној за 20% од 
пројектоване ширине рова. 
Обрачун пo m2. м 2 20.00

6.5. Обезбеђибање пост. инсталација
Извршти обезбеђење постојећих подземних и надземних инсталација 
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приликом ископа рова у договору са надлежним комуналним службама. 
Обрачун се врши по комаду. ком. 2.00

6.6. Повезивање новопројектоване мреже на постојећу
Повезивање новопројектоване водоводне и хидрантске мреже са постојећом. 
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад за ту позицију (привремено 
затварање воде...).
Обрачун је по комаду. ком 2.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ТЕСАРСКИ  РАДОВИ
БЕТОНСКИ  РАДОВИ
МОНТЕРСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ 
УКУПНО СПОЉНА ВОДОВОДНА И  ХИДРАНТСКА МРЕЖА I

II УНУТРАШЊE ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, САНИТАРНЕ ТОПЛЕ 
И ХЛАДНЕ ВОДЕ 

-  ВОДОВОД-САНИТАРНА МРЕЖА
1.1. Испорука и уградња трослојних водоводних цеви танких зидова типа 

Aquatherm Facer Fusiotherm® SDR7.4 и SDR9 и фитинга PP-R 80 
(полипропилен-рандом кополимер PP-RCT), од гранулата "Vestolen fusiolen " 
са адитивом за радне притиске до 20 бари.Средњи слој је ојачан специјалним 
влакнима који топлотну дилатацију смањују 4 пута (0,035 x Δт x м'=мм ). Цеви 
треба фиксирати оригиналним обујмицама са унутрашњим делом обложеним 
гумом, на прописном растојању у зависности од температуре и димензије, по 
упуству произвођача..Цеви су зелене боје са са плавим пругама. Производ 
Aquatherm, Немачка или одговарајуће.
По извршеној монтажи, цевовод испитати на испитни притисак, у присуству 
Надзорног органа, и сачинити записник. Након потписивања записника, 
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Надзорни орган даје налог за затварање спуштених плафона и за 
попуњавање изштемованих зидова.У јединичну цену улази сав потребан 
спојни, заптивни материјал, те сва потребна пробијања и штемовања у 
бетону и опеки. Фазонски комади се не обрачунавају посебно, већ улазе у 
цену м' цеви.
Обрачун је по м'
DN50 SDR9 (50x5.6, du=38.8mm) м 1 6.0
DN40 SDR9 (40x4.5, du=31.0mm) м 1 130.0
DN32 SDR9 (32x3.6, du=24.8mm) м 1 45.0
DN25 SDR7,4 (25x3.5, du18,0mm) м 1 110.0
DN20 SDR7,4 (20x2.8, du=14,4mm) м 1 175.0

1.2. Набавка, транспорт и уградња цевне изолације типа "армфлекс" или 
одговарајуће, дебљине д=19мм, за изолацију цеви. Обрачун и плаћање је по 
м' изоловане цеви.
DN50 м 1 6.0
DN40 м 1 130.0
DN32 м 1 45.0
DN25 м 1 110.0
DN20 м 1 175.0

1.3. Набавка, транспорт и монтажа пропусних узидних вентила са вирблом, 
розетом и капом, заједно са пратећим материјалом за уградњу. Монтирају се 
испред изливног места код тушева на топлој и хладној води.
У јединичну цену улази сав потребан спојни и заптивни материјал. Вентил 
мора одговарати SRPS.М.C5.261
Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила. 
PPR DN20 (Ø15) ком 10

1.4. Набавка, транспорт и монтажа месинганих лоптастих угаоних вентила са 
хромираном розетном, тип као HERZ серија КV550 или одговарајуће, са 
навојним спојем, за максималне радне температуре од 85°Ц и максималне 
радне притиске од 10 бара (PN10), за монтажу на прикључцима ХВ и ТВ 
стојећих арматура за умиваонике и WC шоље у свим мокрим чворовима у 
објекту. Спој вентила са водоводним разводом цеви се врши преко завршних 
колена са унутрашњим навојем. 
Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила. 
DN20 (Ø15) ком 43
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1.5. Набавка, транспорт и монтажа пропусног вентила са точком или ручком, за 
монтажу у простору спуштеног плафона на одвојцима ка тушевима, заједно 
са пратећим материјалом за уградњу. Монтирају се у складу са графичком 
документацијом из пројекта.
У јединичну цену улази сав потребан спојни и заптивни материјал.Вентил 
мора одговарати SRPS.М.C5.261
Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила. 
PPR DN25 (Ø20) ком 4
PPR DN20 (Ø15) ком 2

1.6. Набавка, транспорт и монтажа пропусног вентила са точком или ручком и 
славином за испуштање воде, за монтажу у простору испод степеништа 
трибина, заједно са пратећим материјалом за уградњу. Монтирају се у складу 
са графичком документацијом из пројекта на најнижим тачкама мреже.
У јединичну цену улази сав потребан спојни и заптивни материјал.Вентил 
мора одговарати SRPS.М.C5.261
Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила. 
PPR DN40 (Ø32) ком 4
PPR DN25 (Ø20) ком 2

1.7. Хидрауличко испитивање положене унутрашње водоводне мреже према 
техничким условима из овог пројекта.Испитивање вршити уз обавезно 
присуство Надзорног органа, а након завршеног испитивања, сачинити 
записник, који потписују Извођач и Надзорни орган.
Обрачун је по м’ испитане и примљене водоводне мреже м 1 466.0

1.8. Набавка, транспорт и монтажа заштитне ливеногвоздене цеви на месту 
проласка водоводне цеви кроз или испод темеља зидове од армираног 
бетона, са заптивањем простора између радне и заштитне цеви 
водонепропусном еластичном испуном. Обрачун по комаду уграђене цеви.
Ø80 L=0.5m ком 2

1.9. Бактериолошко испитивање узорака воде после дезинфекције и испирања 
мреже санитарне воде
Обрачун по комаду ком 2

УКУПНО ВОДОВОД -САНИТАРНА МРЕЖА

- ВОДОВОД-ХИДРАНТСКА МРЕЖА
2.1. Набавка, испорука и монтажа челично поцинкованих водоводних цеви NP16 

bara са свим одговарајућим фитинзима. Цеви морају да одговарају 
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СРПС.Ц.Б5. 225 а фитинзи СРПС.М.Б6 500 595 или одговарајуће. Цеви за 
зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1,5 -2,0 м. 
Цеви у земљи и кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, 
затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Развод у зиду 
обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне 
сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања 
жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према 
важећим прописима у присуству Надзорног органа, и сачинити записник. 
Након потписивања записника, Надзорни орган даје налог за попуњавање 
иштемованих зидова.У јединичну цену улази сав потребан спојни, заптивни и 
изолациони материјал, те сва потребна пробијања и штемовања у бетону и 
опеки. Фазонски комади се не обрачунавају посебно, већ улазе у цену м' 
цеви.
Обрачун је по м' 
Ø 80мм м 1 8.0
Ø 65мм м 1 98.7
Ø 50мм м 1 25.6

2.2. Набавка, транспорт и монтажа комплет унутрашњих зидних хидрантских 
ормарића димензија 540x540x144мм, комплет са хидрантским прикључком 
унутрашњег пречника 52 мм, типа Ц, у складу са ЈУС М.Б6.673, тревира 
цревом пречника 52 мм, дужине 15 м, савијено у котур, са млазницом 
пречника 12 мм на врху и брзо растављивом ШТОРЦ спојком на прикључку и 
прикључни угаони вентил пречника 2" У јединичну цену улази сав потребан 
спојни и заптивни материјал. 
Обрачун је по комаду ком 5

2.3. Хидрауличко испитивање положене унутрашње хидрантске мреже према 
техничким условима из овог пројекта.Испитивање вршити уз обавезно 
присуство Надзорног органа, а након завршеног испитивања, сачинити 
записник, који потписују Извођач и Надзорни орган.
Обрачун је по м’ испитане и примљене водоводне мреже м 1 132.3

УКУПНО ВОДОВОД-ХИДРАНТСКА МРЕЖА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ВОДОВОД САНИТАРНА МРЕЖА
ВОДОВОД ХИДРАНТСКА МРЕЖА
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УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  ХИДРАНТСКЕ 
МРЕЖЕ, САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ И ХЛАДНЕ ВОДЕ II

III УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

• САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
1.1. Набавка, транспорт и монтажа МОНОБЛОК WЦ шоље са одводом у под, у 

комплету са водокотлићем.
У јединичну цену улази сав потребан рад, спојни, заптивни и изолациони 
материјал. Уз WЦ шољу испоручити у комплету са демонтажним 
"софтцлосинг" седиштем са поклопцем и монтирати држач тоалет папира. 
Шољу повезати на водоводну и канализациону мрежу.
Обрачун је по комаду ком 7

1.2. Набавка, транспорт и монтажа ЗИДНОГ НИКЛОВАНОГ НОСАЧА WC ЧЕТКЕ, 
средњег ценовног разреда.
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
Обрачун је по комаду ком 9

1.3. Набавка, транспорт и монтажа СПЕЦИЈАЛНЕ МОНОБЛОК WC ШОЉЕ са 
одводом у под, од белог фајанса, I класе, за испирање са 6 лит воде, дужине 
ccа 70 цм, висине ccа 45-50 цм, у комплету са демонтажним "софтцлосинг" 
седиштем без поклопца, 
У јединичну цену улази сав потребан рад, спојни, заптивни и изолациони 
материјал. 
Шољу повезати на водоводну и канализациону мрежу.
Обрачун је по комаду ком 2

1.4. Набавка транспорт и монтажа ФИКСНОГ ЗИДНОГ ОСЛОНЦА ЗА ИНВАЛИДЕ 
типа JIKA 834 8972.4 или одговарајуће.
Обрачун је по комаду ком 2

1.5. Набавка транспорт и монтажа ПРЕКЛОПИВОГ ЗИДНОГ ОСЛОНЦА ЗА 
ИНВАЛИДЕ типа JIKA 834 8972.6 или одговарајуће.
Обрачун је по комаду ком 2

1.6. Набавка, транспорт и монтажа керамичког умиваоника, прве класе, са свим 
припадајућим комплетним спајајућим, изолационим, заптивним и осталим 
материјалом, по димензијама из пројекта. Повезати на водоводну и 

Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 164 од 232



канализациону мрежу. 
Обрачун је по комаду. 
димензија 55x45цм. ком 16

1.7. Набавка, транспорт и монтажа СТОЈЕЋЕ ЈЕДНОРУЧНЕ НИКЛОВАНЕ 
БАТЕРИЈЕ за умиваоник са механичким мешачем за ТВ+ХВ, за монтажу на 
умиваонике, типа ХАНСГРОХЕ или одговарајуће у комплету са два гибљива 
црева Р3/8" за прикључак воде са ситима против нечистоћа.
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
Обрачун је по комплету ком 16

1.8. Набавка, транспорт и монтажа НИКЛОВАНОГ САМОИСПИРАЈУЋЕГ СИФОНА 
ДН32 мм за умиваоник, реномираног произвођача, типа ХАНСГРОХЕ, 
ГЕБЕРИТ или одговарајуће за монтажу на умиваонике . 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
Обрачун је по комплету ком 16

1.9. Набавка, транспорт и монтажа БОЛНИЧКО - ИНВАЛИДСКОГ УМИВАОНИКА 
од белог фајанса, I класе, димензије ccа 650x550 мм, са завртњима за 
фиксирање и са плитким или гибљивим прикључком ДН40 мм на зидни 
уградни сифон одвода, типа Geberit или одговарајуће. Позицијом обуваћен 
сав припадајући комплет спајајућег, изолационог, заптивног и осталог 
материјала по димензијама из пројекта. Повезати на водоводну и 
канализациону мрежу. 
Обрачун је по комаду. 
димензија 65x55цм. ком 2

1.10. Набавка, транспорт и монтажа НИКЛОВАНОГ САМОИСПИРАЈУЋЕГ СИФОНА 
ДН32 мм за уградњу у зид, реномираног произвођача, типа ГЕБЕРИТ или 
одговарајуће  за монтажу на болничко-инвалидске умиваонике . 
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
Обрачун је по комплету компл. 2

1.11. Набавка, транспорт и монтажа СТОЈЕЋЕ ЈЕДНОРУЧНЕ НИКЛОВАНЕ 
БАТЕРИЈЕ са продуженом ручицом за болничко-инвалиске умиваонике са 
механичким мешачем за ТВ+ХВ, за монтажу на болничко инвалидске 
умиваонике, типа ХАНСГРОХЕ или одговарајуће у комплету са два гибљива 
црева Р3/8" за прикључак воде са ситима против нечистоћа.
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни 
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радови, радна снага и спојни и везни материјал. 

Обрачун је по комплету компл. 2
1.12. Набавка, транспорт и монтажа КЕРАМИЧКЕ ТУШ КАДЕ димензија према 

пројекту, од белог фајанса, I класе, у комплету са ПП сифоном Ø50 типа 
Geberit Uniflex или одговарајуће, уградбене висине 85мм, са директним 
приступом за чишћење одозго, са закретниом флексибилним зглобом и 
изливним прикључком ДН50/40мм, капацитета 0,4-0,6л/с . 
У јединичну цену улази сав потребан спојни, заптивни и изолациони 
материјал. Обрачун и плаћање је по комаду.
димензија 80x80цм ком 1
димензија 90x90цм ком 4

1.13. Набавка, транспорт и монтажа једноручне хромиране батерије за топлу и 
хладну воду, прве класе за туш кабине, у комплету са хромираним покретним 
клизним држачем за туш и тушем са цревом производ типа "Eurosmart Grohe", 
или одговарајуће. 
Обрачун и плаћање је по комаду. ком 5

1.14. Набавка, транспорт и монтажа правоугаоних огледала, дебљине д=4мм, 
пескирана фасета 2цм са етажером. Производ прве класе домаће 
производње, димензија према пројекту. Обрачун и плаћање је по комаду.
димензија 60x70цм ком 2
димензија 55x70цм ком 16

1.15. Набавка, транспорт и монтажа држача шампона и сапуна, од 
инокса.Производ прве класе, домаће производње. 
Обрачунава се по комаду. ком 5

1.16. Набавка, транспорт и монтажа хромираних дозатора за течни сапун, прве 
класе домаће производње. 
Обрачун по комаду ком 18

1.17. Набавка, транспорт и монтажа хромираних дозатора папирних убруса, прве 
класе домаће производње. Монтирају се у тоалетима код умиваоника
Обрачун по комаду ком 18

1.18. Набавка, транспорт и монтажа феномата за сушење руку, беле боје, са 
сензорским активирањем преко фотоћелије, капацитета од око 250 м3/х за 
монтажу уз лавабое у мушким и женским санитарним чворовима. 
У јединичну цену улази сав потребан рад и материјал.
Обрачун по комаду ком 4
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1.19. Набавка, транспорт и монтажа куке за одећу хром финиш за монтажу уз 
простору WC-a и тушева. 
У јединичну цену улази сав потребан рад и материјал.
Обрачун по комаду ком 5

1.20. Набавка, транспорт и монтажа лимене канте за папирне убрусе. У јединичну 
цену улази сав потребан рад и материјал.
Обрачун и плаћање је по комаду ком 7

1.21. Набавка, транспорт и монтажа комплет лимене виндабоне у простору 
котларнице. Уз виндабону испоручити и монтирати холендер славину Ø20мм 
за хладну воду. Повезати на водоводну и канализациону мрежу. У јединичну 
цену улази сав потребан рад и материјал.
Обрачун и плаћање је по комаду ком 1

УКУПНО САНИТАРИЈА И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА

• КАНАЛИЗАЦИЈА-ФЕКАЛНА
2.1. Набавка, пренос и монтажа тврдих темперираних полиетиленских одводних 

цеви за прикључке санитарних предмета у поду и/или зиду, са трајно 
водонепропусним спајањем сучеоним варењем или електроварним 
спојницама (као Геберит ХДПЕ или одговарајуће), укључујући спојнице и 
потребан причврсни прибор. Позицијом обухваћен: сав употребљени 
материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до 
места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз 
зидове, међуспратну конструкцију и темеље, израда жљебова у зидовима за 
полагање цеви, сечење цеви, спајање цеви, спојница и фазонских комада, 
обрада свих начињених продора кроз зидове, међуспратну конструкцију и 
темеље објекта као и прикључак на спољну канализациону мрежу комплекса. 

Спајање цеви врши се у зидовима објекта, у подовима објекта и испод доње 
плоче објекта у земљи. Након завршеног испитивања канализације на 
водонепропусност, сачинити записник о функционалности мреже. По 
потписивању записника, Надзорни орган даје налог за комплетно затрпавање 
рова и попуњавање отвора у конструкцији. У јединичну цену улази сав 
потребан спојни и заптивни материјал, земљани радови у складу са 
техничким условима из пројекта, као и сва потребна пробијања и 
штемовања.Фазонски комади се не обрачунавају посебно, већ су обухваћени 
јединичном ценом м' цеви.
Обрачун по м' постављене и примљене канализационе мреже, : 
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Ø150мм м' 20
Ø100мм м' 44
Ø70мм м' 10
Ø50мм м' 33

2.2. Набавка, транспорт и уградња ПП кровних вентилационих глава (гарнитура) 
ДН100, тип HL810 или еквивалентних, за уградњу на вентилационим 
вертикалама изнад крова. 
Позицијом обухваћен сав рад и материјал потребан за израду вентилационе 
капе.
Обрачун по комаду уграђене капе.
Ø110мм ком 2

2.3. Набавка, транспорт и уградња ПП цевних дозрачника ДН100 са редукционим 
комадом ДН100/75/50, тип HL900 или еквивалентних, протока ваздуха 37 л/с, 
са замењивом мрежом против инсеката, гуменом заптивном мембраном и 
дуплим зидом кућишта, за уградњу на местима назначених пројектом у 
просторима спуштених плафона.
Обрачун по комаду уграђеног дозрачника

. Обрачун је по ком ком 4
2.4. Набавка, транспорт и монтажа HDPE вертикалних подних сливника, 

подесивих по висини, тип као HL310NPr-3000, или одговарајуће, са сифоном 
и Примус уметком за блокаду задаха и за случај када у сифону нема воде, 
инокс рамом димензија 123х123 мм и подном хромираном решетком 
димензија 115х115 мм. Спој сливника са подном хидроизолацијом је 
предвиђен преко изолационе манжетне типа HL84 која се испоручује уз 
сливнике.Носивост сливника 300кг
Ø70мм, ком 2
Ø50мм, ком 13

2.5. Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених вертикалних подних 
сливника са ливено гвозденим оквиром и решетком, подесивих по висини, тип 
као HL310NG, или одговарајуће, са сифономза блокаду задаха, висина 
воденог стуба 50мм, рамом од ливеног гвожђа димензија 150х150 мм и 
подном ливеном решетком димензија 137х137 мм. Спој сливника са подном 
хидроизолацијом је предвиђен преко изолационе манжетне типа HL84 која се 
испоручује уз сливнике
Сливник је отпоран на температуре до 85С, носивости максимално 1.5т
Ø110мм, ком 4
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2.6. Набавка, транспорт и монтажа ПП сифона за кондензат ДН40/32 мм, са 
механичком (кугла) и воденом блокадом задаха и улошком за чишћење, типа 
као HL136N, или одговарајуће. Спој сифона са канализационим ПП 
вертикалама се изводи помоћу кратког муфа са гуменим заптивним прстеном 
DN50/40 мм.
DN40/32 ком 2

2.7. Након завршене монтаже све канализационе разводе испитати на проходност 
- пропустање специјалних кугли кроз вертикалне и хоризонталне канале. Код 
хоризонталних канала куглу потискивати водом. Изведене деонице 
канализационих развода обавезно испитати и на вододржљивост, у складу са 
важећим техничким прописима за ову врсту инсталација. После 15 минута не 
сме бити губитака воде. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује 
Извођач.Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа, а 
након завршеног испитивања, сачинити записник, који потписују извођач и 
надзорни орган.

. Обрачун је по м' м 1 107
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА - ФЕКАЛНА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

САНИТАРИЈА И САНИТАРНА ГАЛЕРИЈА
КАНАЛИЗАЦИЈА ФЕКАЛНА
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ III

IV   СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

• ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1 Обележавање трасе

Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и обележавања 
објеката на траси. 
Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

м 1 146.28

1.2. Раскопавање тротоара и коловоза
На местима предвиђеним пројектом извршити разбијање постојећег коловоза 
у постојећој приступној саобраћајници. Разбијање коловоза у постојећој 

м 2 29.00
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саобраћајници извести за 10% шире од дате ширине рова. Јединичном ценом 
обухваћено је рушење коловоза, утовар шута, одвоз на депонију коју одобри 
Надзорни орган и истовар.
Обрачун по m2 извшених радова. 

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

• ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2.1. Ископ за ров

Машински и ручни ископ рова у земљишту III категорије за изградњу 
колектора. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким 
прописима и упутствима надзорног органа.
Ширина рова је променљива у зависности од пречника цеви (1м+Д). Дубина 
рова је дата у подужном профилу.
Траса рова мора у свему одговарати трасама датим у овом пројекту. Ров 
копати правоугаоног пресека, а ископани материјал депоновати на најмање 1 
м од ивице рова. Приликом ископа рова одмах вршити разупирање рова до 
30 cm изнад коте терена, тако да се обезбеди стопостотна сигурност рада у 
рову (приказано је посебном позицијом).
Усвојен је машински ископ у обиму од 80%, а ручни од 20 %.
Плаћа се по m³ ископаног материјала. 

• машински ископ 80% м 3 298.72
• ручни ископ 20 % м 3 74.68

2.2. Ископ за шахтове на траси
Ручни ископ у земљишту III категорије за шахтове кишне и фекалне 
канализације. Ископ вршити према детаљима објеката и карактеристикама 
земљишта у коме се ради . 
Плаћа се по m3 ископаног материјала.

м 3 265.03

2.3. Фино планирање дна рова
Пре полагања колектора извршити фино планирање дна рова према датим 
котама и падовима из подужног профила са тачношћу ± 1 cm. Пре финог 
планирања извршити потребне корекције (ископ или затрпавање), да би се 
остварио планирани пад.
Обрачун по m2.

м 2 117.02

2.4. Затрпавање рова песком
Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и 
изнад цеви .

м 3 47.97
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После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на 
водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 25cm изнад темена цеви. 
Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим 
подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа 
величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3 mm. 
Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров.

2.5. Затрпавање рова материјалом из ископа
После завршеног затрпавања канализације песком до 25cm изнад темена 
цеви извршити ручно затрпавање рова шљунком до доње коте коловозне 
конструкције. Затрпавање вршити у слојевима од 30 cm уз набијање и 
истовремено вађење подграде рова. Потребно је постићи носивост од 40 MPa 
што се проверава испитивањем у сваком слоју на сваких 20m дужине рова. 
Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи 
границу од 63 mm. Први слој изнад цеви и песка треба нарочито пажљиво 
набијати да не би дошло до оштећења цевовода. Затрпавање рова почети тек 
по одобрењу надзорног органа.
Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров

м 3 466.90

2.6. Одвоз материјала
Сав преостали материјал од ископа одвести на депонију коју назначи 
надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање 
материјала по депонији. 
Плаћа се по m³ превезеног материјала.

м 3 52.39

2.7. Црпљење воде из рова
Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог 
порекла као и препумпавање отпадних вода приликом формирања 
провизоријума, црпити муљним пумпама потребног капацитета и техничке 
припремљености. 
Плаћа се по 1 сату рада пумпе.

h 24.00

2.8. Снижавање нивоа подземне воде
Снижавање нивоа подземне воде за време извођења радова на најпогоднији 
начин који ће одредити извођач радова. Јединичном ценом је обухваћена 
опрема, рад и енергија за снижење нивоа подземне воде као и одвођење 
воде до најближег рецепијента. 
Обрачун по м1 цевовода.

м 1 146.28

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
• ТЕСАРСКИ РАДОВИ

3.1. Обезбеђење рова од обрушавања
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Разупирање извршити за ископ изнад 0,50м по целој дубини рова обострано, 
водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и 
самог ископа. При томе применити све потребне мере по прописима ХТЗ -а 
за ову врсту радова. Разупирање извршити металном подградом према 
предлогу извођача радова а по одобрењу надзорног органа. Постављена 
подграда мора бити 0.30м виша од коте терена рова. Подграђивање вршити 
паралелно са напредовањем ископа . 
У цену су урачунати сви радови и потребна опрема на подграђивању и 
разупирању рова као и изнајмљивање оплате. 
У јединичну цену укалкулисано је вађење, чишћење и слагање подграде по 
завршеним радовима. 
Плаћа се врши по м ² подграде.

м 2 1023.96

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
• БЕТОНСКИ РАДОВИ

4.1. Израда тампон слоја
Тампон од шљунка и мршавог бетона за израду изравнавајућег слоја испод 
ревизионих силаза. 
Набавка, транспорт и уградња шљунка за израду изравнавајућег слоја испод 
ревизионих силаза. Слој се састоји од шљунка дебљине д=10 цм и мршавог 
бетона МБ15 дебљине д=5 цм.
Плаћање вршити према м 2 стварно уграђеног бетона захтеване марке и 
најмање дебљине према пројекту.

м 3 2.03

4.2. Доња плоча бетонских ревизионих силаза
Израда армирано бетонских доњих плоча ревизионих силаза у свему према 
приложеним детаљима у пројекту. 
Справљање бетона вршиће се машинским путем.
Јединичном ценом обухваћена је комплетна израда дна ревизионог силаза.

м 3 2.59

4.3. Бетонска ревизиона окна 
Израда армирано бетонских ревизионих силаза према приложеном детаљу. 
Силазе израдити од готових елемената, АБ прстенова унутрашњег пречника 
1m са убетонираним пењалицама. Број и распоред силаза је дефинисан 
пројектом. 
Обрачун се врши по m' силаза.

м 1 24.54

4.4. Конусни завршетак бетонских шахтова
Набавка, транспорт и уградња префабрикованих армирано-бетонских 
конусних заршетака - наставака цилиндричног дела шахта, H=0,6 м. ком. 9.00

4.5. Израда армирано бетонских подложних прстенова за бетонске шахтове
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Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа армирано бетонских 
подложних прстенова који се монтирају на конусни део силаза на који належе 
рам и поклопац ревизионог силаза. Израда и монтажа у свему треба да 
одговарају детаљу у пројекту.
Обрачун по комаду. ком. 9.00

4.6. Израда кинета у бетонским шахтовима
Набавка, транспорт и уградња водонепропусног бетона МБ20, марке 
водонепропусности В4, за израду кинета и банкина у ревизионим силазима. 
Обрачун се врши по м 3 бетона. м 3 1.35

4.7. Хидроизолација у бетонским шахтовима
Израда хидроизолације бетонских површина са унутрашње стране које могу 
бити у контакту са водом. Хидроизолацију урадити од Сика полимербетонских 
хидроизолационих премаза или слично.
Подлога за израду изолације мора бити чиста без масних мрља, прашине и 
довољно храпава ради боље прионљивости изолације.
Јединичном ценом су обухваћени следећи радови:
-наношење хидроизолације у три слоја четком
-чишћење и припрема површине
-скела
-заштита и нега изолације

м 2 84.78

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
• МОНТЕРСКИ РАДОВИ

5.1. Канализационе цеви
Набавка, транспорт и уградња трослојне канализационе цеви пуних зидова 
од ПП у складу са СРПС ЕН 13476, прстенасте крутости најмање 8kN/m² 
према ISO 9969 (SN8), без додатака материјала за испуну, са интегрисаним 
бризганим муфом и потпором за заптивни прстен. Заптивни прстен је од 
ЕПДМ, према DIN EN 1852 .
Цеви поставити у пројектованом нагибу, а после пријема уграђених цеви од 
стране Надзорног органа приступити делимичном затрпавању и хидрауличкој 
проби.
DN 160 mm м 1 29.40
DN 200 mm м 1 116.88

5.2. Поклопац шахта
Набавка, транспорт и монтажа тешких ливено-гвоздених поклопаца у складу 
са СРПС ЕН 124 заједно са рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 kN. 

ком. 9.00
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Поклопци се уграђују тако да им горња површина буде у равни коловоза, а за 
ревизионо окно се фиксира помоћу оквира који је уграђен бетонским 
прстеном, а у свему према детаљу из пројекта.
Плаћа се по комаду монтираног и нивелисаног поклопца.

5.3. Ливено гвоздене пењалице за уградњу у бетонске шахтове 
Извришти, набавку, бојење минијумом и монтажу ливено-гвоздених пењалица 
тип DIN1212. У бетонско ревизионо окно уградити пењалице на сваких 30 cm, 
смакнуте од осе за по 5 cm./ лево и десно/.
Плаћа се по комаду монтиране пењалице.

ком. 108.00

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:
ОСТАЛИ РАДОВИ

6.1. Испитивање на вододрживост
Извршити испитивање монтиране канализационе мреже на вододрживост 
према техничким условима, уз обавезно присуство Надзорног органа.
Обрачун по m' цевовода.

м 1 146.28

6.2. Испирање цевовода 
Испирање цевовода уз обавезно присуство Надзорног органа. 
Обрачун по m' м 1 146.28

6.3. Геодетско снимање 
Геодетско снимање изведеног цевовода по извршеном постављању и то: 
положај шахтова, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по 
деоницама, коте дна шахтова, као и коте дна и пречнике свих цеви које се 
појављују у шахтовима.
По извршеном снимању, податке унети у катастар подземних инсталација. 
Плаћа се по м' комплетно снимљене мреже.

м 1 146.28

6.4. Довођење коловоза и тротоара у првобитно стање
Поправка оштећеног коловоза и тротоара. Узима се да је ширина за поправку 
једнака ширини рова увећана за 20% од пројектоване ширине рова. м 2 29.00

6.5. Обезбеђење пост. инсталација 
Извршти обезбеђење постојећих подземних инсталација приликом ископа 
рова у договору са надлежним комуналним службама. 
Обрачун је по комаду.

ком 2

6.6. Прикључак новопројектоване фекалне
канализације на постојећу

Повезивање новопројектоване фекалне канализације на постојећи АБ шахт. 
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад за ту позицију 

ком 1
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Обрачун по комаду
6.7. Пројекат изведеног стања

Израда пројекта изведеног стања по завршеном снимању и уношење у 
катастре подземних инсталација. 
Обрачун је по комаду. ком 1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
МОНТЕРСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ 
УКУПНО СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА IV

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Б

СПОЉНA ВОДОВОДНA И ХИДРАНТСКA МРЕЖA I
УНУТРАШЊE ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, 
САНИТАРНЕ ТОПЛЕ И ХЛАДНЕ ВОДЕ II
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ   III
  СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА IV
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  Б

В ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1. РАЗВОД  ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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1.1. Испоручити сав потребан материјал и израдити напојне водове од/до 
помоћног стуба са измештеним мерним орманом до разводног ормана 
објекта. Напојне водове извести 1кВ кабловима
Цена позиције обухвата набавку материјала, транспорт, полагање, 
обележавање, повезивање и испитивање. Испоручити и повезати следеће 
кабловске водове:
- N2XHJ 4x70мм2 м 1 80
- N2XHJ 5x25мм2 м 1 85
- N2XHJ 5x10мм2 м 1 40
- N2XHJ 5x6мм2 м 1 115
- NXHXH-Ј FЕ180 5x10мм2 м 1 85

1.2. Испорука и постављање тврде ПВЦ цеви у комплету са пратећим прибором 
за монтажу у земљи за заштиту каблова минималног унутрашњег пречника:
- Ø80мм м 1 10

1.3. Ископ рова дубине 80цм у земљишту III категорије м 1 10
1.4 Метални перфорирани носачи каблова и спојни елементи, дебљина лима 

1мм, висина х=60мм, комплет са конзолама, спојницама и др. помоћним 
материјалом.
Тип Обо Беттерман РКСМ или одговарајуће.
- носач каблова ширина 100мм м 1 100
- носач каблова ширина 200мм м 1 45
- носач каблова ширина 300мм м 1 10
- угаони елемент, 90°, ширина 50мм ком 5
- угаони елемент, 90°, ширина 100мм ком 3
- угаони елемент, 90°, ширина 200мм ком 2
- "Т" елемент, ширина 100мм ком 6
- "Т" елемент, ширина 200мм ком 7
- "Т" елемент, ширина 300мм ком 2
- елемент за промену ширине, 100/50мм ком 9
- елемент за промену ширине, 200/50мм ком 2
- елемент за промену ширине, 200/100мм ком 6
- елемент за промену ширине, 300/100мм ком 1
- елемент за промену ширине, 300/200мм ком 2
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1.5. Носећа метална перфорирана шина за расвету и спровођење проводника, 
као и монтажу светиљки, висине 50мм, ширине 50мм.
Тип Обо Беттерман ЛТС 50 или одговарајуће. м 250

1.6 Противпожарна маса са важећим атестом за заптивање отвора при проласку 
каблова из једног у други противпожарни сектор. Маса служи за заптивање 
отвора за пролазак каблова кроз различите противпожарне секторе, као И за 
премазивање каблова са обе стране противпожарног зида. кг 20

УКУПНО РАЗВОД  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ 
ГЕНЕРАТОР

Испоручити и на означеним местима уградити дистрибутивне, ТИПСКИ 
ТЕСТИРАНЕ, префабриковане разводне ормане, у сагласности са 
стандардом ИЕЦ 60439-1. израђене од два пута декапираног лима или ПВЦ 
масе, офарбаним РАЛ7035 бојом.
Унутра ормана се уграђује електро опрема према распореду у једнополној 
шеми.
У орман уградити бакарне сабирнице и дистрибутивне елементе механички 
учвршћене сагласно динамичким напрезањима.
Све елементе прегледно означити натписним плочицама.
Ожичење опреме у орману извести помоћу бакарних П проводника а све 
флексибилне везе финожичаним проводницима.
Орман опремити једнополном шемом која се поставља са унутрашње стране 
ормана.
Овом позицијом предвиђа се потпуно уграђивање опреме, потребано 
везивање и остали ситан материјал, уградња на означена места са 
повезивањем на водове инсталације.
Каблове свести у ормане преко одговарајућих уводница са горње и/или доње 
стране, према графичкој документацији.
Карактеристике разводних ормана са спецификацијом уграђене опреме дате 
су табеларно у прилогу предмера и предрачуна.
Сви разводни ормани треба да буду опремљени бравицом и мастер кључем.

2.1. Испоручити и поставити метални слободно-стојећи орман (ГРО-ФС) у 
ИП55 заштити, оријентационих димензија (ВxШxД) 
1850ммx800ммx360мм, у коплету са постољем висине 100мм, монтажном 
плочом и осталим неопходним материјалом за његову монтажу.
Тип Евротехна КБ3/12/36 или одговарајући.
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Орман је опремљен следећом опремом:
Четворополни компактни прекидач у кућишту номиналне струје 100А, 
прекидне моћи 25кА, са термомагнетним окидачком јединицом номиналне 
струје Ин=100А, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у 
опсегу Ир=(0,7 - 1)xИн, са фиксном заштитом од кратког споја од 1000А. 
Прекидач испоручити са модулом за заштиту од диференцијалне струје са 
подесивом осетљивошћу (30мА - 10А) и подесивим временом реаговања (0-
310мс и два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц НСX100Б + Виги МХ или одговарајући. ком. 1
Трополни растављач са цилиндричним осигурачима величине 10,3x38мм 
прекидач, номиналне струје до 25А, са три цилиндрична осигурача величине 
10,3x38мм номиналне струје 2А.
Тип Сцхнеидер елецтриц СТИ или одговарајући. ком. 1
Сигнална светиљка зелене боје са ЛЕД извором светлости, номиналног 
напона 230В, 50Хз, за монтажу на врата ормана.
Тип Сцхнеидер Елецтриц Хармонy XБ4 или одговарајући. ком. 3
Волтметар за директно мерење напона до 500В, са скалом 0-500В, димензија 
96x96мм за монтажу на врата ормана.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ВЛТ ПоwерЛогиц или одговарајући. ком. 1
Волтметарска преклопка за мерење фазних и међуфазних напона.
Тип Сцхнеидер Елецтриц Хармонy К или одговарајући. ком. 1
Струјни мерни трансформатор преносног односа 100/5 А/А, кл. 0,5, снаге 5ВА
Тип Сцхнеидер Елецтриц Тyпе Ц ПоwерЛогиц или одговарајући. ком. 3
Амперметар за индиректно мерње преко струјних мерних трансформатора, 
номиналне струје 5А, са скалом 0-100А, димензија 96x96мм, за монтажу на 
врата.или  одговарајуће. ком. 3
Четворополни компактни прекидач у кућишту номиналне струје 100А, 
прекидне моћи 25кА, са термомагнетним окидачком јединицом номиналне 
струје Ин=80А, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у 
опсегу Ир=(0,7 - 1)xИн, са фиксном заштитом од кратког споја од 800А. 
Прекидач испоручити са модулом за заштиту од диференцијалне струје са 
подесивом осетљивошћу (30мА - 10А) и подесивим временом реаговања (0-
310мс и два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц НСX100Б + Виги МХ или одговарајући ком. 1
Четворополни компактни прекидач у кућишту номиналне струје 100А, 
прекидне моћи 25кА, са термомагнетним окидачком јединицом номиналне 
струје Ин=50А, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у 
опсегу Ир=(0,7 - 1)xИн, са фиксном заштитом од кратког споја од 500А. 
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Прекидач испоручити са модулом за заштиту од диференцијалне струје са 
подесивом осетљивошћу (30мА - 10А) и подесивим временом реаговања (0-
310мс и два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц НСX100Б + Виги МХ или одговарајући
Четворополни компактни прекидач у кућишту номиналне струје 100А, 
прекидне моћи 25кА, са термомагнетним окидачком јединицом номиналне 
струје Ин=40А, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у 
опсегу Ир=(0,7 - 1)xИн, са фиксном заштитом од кратког споја од 400А. 
Прекидач испоручити са модулом за заштиту од диференцијалне струје са 
подесивом осетљивошћу (30мА - 10А) и подесивим временом реаговања (0-
310мс и два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц НСX100Б + Виги МХ или одговарајући ком. 3
Четворополни компактни прекидач у кућишту номиналне струје 100А, 
прекидне моћи 25кА, са термомагнетним окидачком јединицом номиналне 
струје Ин=100А, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у 
опсегу Ир=(0,7 - 1)xИн, са фиксном заштитом од кратког споја од 1000А. 
Прекидач испоручити са два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц НСX100Б или одговарајући ком. 1
Четворополни извлачиви одводник пренапона 3П+Н, Тип 1 + 2, номиналне 
струје одвођења 25кА, максималног преосталог напона 1,5кВ са заштитом 
фаза ка земљи, неутрални проводник ка земљи и фаза ка неутралном 
проводнику.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ПРД1 25р или одговарајући. ком. 1
Комплет са свим неопходним потрошним и неспецифицираним 
материјалом, уграђено, повезано према једнополној шеми, испитано и 
пуштено у рад комплет 1

2.2 Испоручити и поставити метални слободно-стојећи орман (РО-КОТ) у 
ИП55 заштити, оријентационих димензија (ВxШxД) 
1850ммx800ммx360мм, у коплету са постољем висине 100мм, монтажном 
плочом и осталим неопходним материјалом за његову монтажу.
Тип Евротехна КБ3/12/36 или еквивалентан.
Орман је опремљен следећом опремом:
Трополни компактни прекидач у кућишту номиналне струје 100А, прекидне 
моћи 25кА, са термомагнетним окидачком јединицом номиналне струје 
Ин=80А, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у опсегу 
Ир=(0,7 - 1)xИн, са фиксном заштитом од кратког споја од 800А.
Прекидач испоручити са напонским окидачем 230В за даљинско искључење и 
два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц НСX100Б или одговарајући ком. 1
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Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 6А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Сигнална светиљка зелене боје са ЛЕД извором светлости, номиналног 
напона 230В, 50Хз, за монтажу на врата ормана.
Тип Сцхнеидер Елецтриц Хармонy XБ4 или одговарајући ком. 3
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 6А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући. ком. 1
Неопвратни тастер са једним Н/О контактом, гљивастом капом црвене боје, 
за монтажу на врата ормана, номиналне струје контакта 3А
Тип Сцхнеидер Елецтриц Хармонy XБ4 или одговарајући ком. 1
Четворополни заштитни прекидач номиналне струје 32А, карактеристике 
окидања Ц, прекидне моћи 6кА са модулом за заштиту од диференцијалне 
струје номиналне струје 40А, осетљивости ΔИ=30мА, тип А-СИ.
Тип Сцхнеидер Елецтриц иЦ60а + Виги иЦ60 или одговарајући ком. 2
Четворополни заштитни прекидач номиналне струје 50А, карактеристике 
окидања Ц, прекидне моћи 6кА са модулом за заштиту од диференцијалне 
струје номиналне струје 63А, осетљивости ΔИ=30мА, тип А-СИ.
Тип Сцхнеидер Елецтриц иЦ60а + Виги иЦ60 или одговарајући ком. 1
Четворополни заштитни прекидач номиналне струје 16А, карактеристике 
окидања Ц, прекидне моћи 6кА са модулом за заштиту од диференцијалне 
струје номиналне струје 25А, осетљивости ΔИ=30мА, тип АЦ.
Тип Сцхнеидер Елецтриц иЦ60а + Виги иЦ60 или одговарајући. ком. 1
Четворополни заштитни уређај диференцијалне струје номиналне струје 40А, 
осетљивости ΔИ=30мА, тип А-СИ.
Тип Сцхнеидер Елецтриц иИД или одговарајући. ком. 2
Четворополни заштитни уређај диференцијалне струје номиналне струје 40А, 
осетљивости ΔИ=30мА, тип АЦ.
Тип Сцхнеидер Елецтриц иИД или одговарајући ком. 1
Трополни прекидач за заштиту мотора, са термомагнетном окидачком 
јединицом, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у опсегу 
Ир=(2,5 - 4)А, у комплету са два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ГВ2МЕ или одговарајући. ком. 4
Трополни прекидач за заштиту мотора, са термомагнетном окидачком 
јединицом, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у опсегу 
Ир=(0,4 - 0,63)А, у комплету са два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ГВ2МЕ или одговарајући ком. 1
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Трополни прекидач за заштиту мотора, са термомагнетном окидачком 
јединицом, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у опсегу 
Ир=(0,16 - 0,25)А, у комплету са два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ГВ2МЕ или одговарајући ком. 1
Трополни прекидач за заштиту мотора, са термомагнетном окидачком 
јединицом, са могућношћу подешавања заштите од преоптерећења у опсегу 
Ир=(1 - 1,6)А, у комплету са два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ГВ2МЕ или одговарајући. ком. 2
Трополни контактор номиналне стриује главних контаката 9А (рад у АЦ3 
режиму), номиналног напона главних контаката 3x230/400В, 50Хз 
управљачког напона 230В, 50Хз, са два пара сигналних контаката Н/О + Н/Ц.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ЛЦ1Д или одговарајући ком. 8
Трополна троположајна гребенаста преклопка са нултим положајем, "Р-0-А", 
номиналне струје 16А, за монтажу на врата ормана, угао закретања 90°
Тип Елтеx МН-16-53У или одговарајући. ком. 8
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 16А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 32А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 2
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 16А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући. ком. 1
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 25А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 2А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 10А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 16А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 6А.
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Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 16А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Монофазна утичница са заштитним контактом, са поклопцем, за монтажу на 
врата ормана, ИП55 степен заштите, номиналне струје 16А, номиналног 
напона 230В, 50Хз
Тип Сцхнеидер Елецтриц ПратиКа или одговарајући ком. 1
Индуструјска трофазна утичница са заштитним контактом, са поклопцем, за 
монтажу на врата ормана, угаона, ИП55 степен заштите, номиналне струје 
16А, номиналног напона 3x230/400В, 50Хз
Тип Сцхнеидер Елецтриц ПратиКа или одговарајући ком. 1
Индуструјска трофазна утичница са заштитним контактом, са поклопцем, за 
монтажу на врата ормана, угаона, ИП55 степен заштите, номиналне струје 
32А, номиналног напона 3x230/400В, 50Хз
Тип Сцхнеидер Елецтриц ПратиКа или одговарајући ком. 1
Комплет са свим неопходним потрошним и неспецифицираним 
материјалом, уграђено, повезано према једнополној шеми, испитано и 
пуштено у рад комплет 1

2.3. Испоручити и поставити метални назидни орман (РО-ФС) у ИП55 
заштити, оријентационих димензија (ВxШxД) 950ммx550ммx210мм, са 
монтажном плочом и осталим неопходним материјалом за његову 
монтажу.
Тип Евротехна КБ 2/6 или еквивалентан.
Орман је опремљен следећом опремом:
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 32А. Прекидач испоручити са напонским окидачем 
230В, 50Хз.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 6А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Сигнална светиљка зелене боје са ЛЕД извором светлости, номиналног 
напона 230В, 50Хз, за монтажу на врата ормана.
Тип Сцхнеидер Елецтриц Хармонy XБ4 или одговарајући ком. 3
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 6А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
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Неповратни тастер са једним Н/О контактом, гљивастом капом црвене боје, 
за монтажу на врата ормана, номиналне струје контакта 3А
Тип Сцхнеидер Елецтриц Хармонy XБ4 или одговарајући ком. 1
Четворополни заштитни уређај диференцијалне струје номиналне струје 40А, 
осетљивости ΔИ=30мА, тип АЦ.
Тип Сцхнеидер Елецтриц иИД или одговарајући. ком. 2
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 25А. 
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или сличан ком. 1
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 10А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 13
Трополна двооложајна гребенаста преклопка са нултим положајем, "0-1", 
номиналне струје 16А, за монтажу на врата ормана, угао закретања 90°
Тип Елтеx МН-16-10У или сличан ком. 3
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 16А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 12
Комплет са свим неопходним и неспецифицираним материјалом, 
уграђено, повезано према једнополној шеми, испитано и пуштено у рад комплет 1

2.4. Испоручити и поставити метални назидни орман (С1/С2) у ИП55 заштити, 
оријентационих димензија (ВxШxД) 550ммx300ммx210мм, са монтажном 
плочом и осталим неопходним материјалом за његову монтажу.
Тип Евротехна КБ 1/4 или одговарајући.
Орман је опремљен следећом опремом:
Трополна двоположајна гребенаста преклопка са нултим положајем, "0-1", 
номиналне струје 40А, за монтажу на врата ормана, угао закретања 90°
Тип Елтеx МН-40-10У или одговарајући ком. 1
Четвороплони заштитни уређај диференцијалне струје, номиналне струје 
40А, струје грешке 300мА.
Тип Сцхнеидер Елецтриц Ацти 9 иИД или одговарајући ком. 1
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 16А. 
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Трополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи 
6кА, номиналне струје 25А. 
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући ком. 1
Једнополни аутоматски прекидач, карактеристике окидања Ц, прекидне моћи ком. 3
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6кА, номиналне струје 16А.
Тип Сцхнеидер елецтриц иЦ60а или одговарајући
Монофазна утичница са заштитним контактом, са поклопцем, за монтажу на 
врата ормана, ИП55 степен заштите, номиналне струје 16А, номиналног 
напона 230В, 50Хз
Тип Сцхнеидер Елецтриц ПратиКа или одговарајући ком. 1
Индуструјска трофазна утичница са заштитним контактом, са поклопцем, за 
монтажу на врата ормана, угаона, ИП55 степен заштите, номиналне струје 
16А, номиналног напона 3x230/400В, 50Хз
Тип Сцхнеидер Елецтриц ПратиКа или одговарајући ком. 1
Индустријска трофазна утичница са заштитним контактом, са поклопцем, за 
монтажу на врата ормана, угаона, ИП55 степен заштите, номиналне струје 
32А, номиналног напона 3x230/400В, 50Хз
Тип Сцхнеидер Елецтриц ПратиКа или одговарајући ком. 1
Комплет са свим неопходним и неспецифицираним материјалом, 
уграђено, повезано према једнополној шеми, испитано и пуштено у рад комплет 2

2.5. Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у погон Дизел електричног 
генератора и припадајућег ормана за измену извора напајања (РО-Г) 
опремљеног следећим:
- генератором типа: КХ00404Т КОХЛЕР или одговарајућим.
- дизел мотором типа: КДИ1903М КОХЛЕР или одговарајућим.
- све на заједничкој носећој челичној конструкцији у оквиру које је 
инкорпориран дневни резервоар за гориво, са анти-вибрационим ослонцима 
за максимално неутралисање вибрација.
- произвођач агрегата мора бити и произвођач мотора и алтернатора
- звучно изолованим кућиштем типа М126 – СДМО, кућиште електро 
поцинковано пре фарбања, са заштитним полиестерским прахом против рђе.
Генератор се монтира на отвореном простору, изложен атмосферским 
утицајима.
Предвиђени ангажовани потрошачи у једновременом раду прикључени на 
ДЕГ су следећа процесна технолошка опрема укупне снаге од 7 кВА:
- пумпа за повишење притиска у хидрантској мрежи 
Доставити фабрички прорачун, са кривама падова напона и фреквенције, на 
оригиналном рачунарском програму према спецификацији из пројекта.
• Доставити ИСО 9001 сертификат за произвођача ДЕА и понуђача.
• Доставити сертификат произвођача ИСО 17025 са обимом акредитације по
стандарду ИСО8528 како би потврдио резултате мерења.
• Доставити ЦЕ сертификат за ДЕА.
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ДЕГ је следећих карактеристика:
- маx. снага (ЕСП): 21,5 кВА / 17,2 кWе
- фактор снаге: цосφ = 0.8
- напон: 3 x 400 / 230 В
- струја (Стандбy Ампс): 31 А
- учестаност: 50 Хз
- брзина обртања: 1500 о/мин
- регулација волтаже: +/- 0,5 %
- регулација: Механичка
- контролно - управљачки панел типа АПМ303 или истих и бољих могућности
- заштитни прекидач 35А
- АКУ батерије 12 В
- резервоар горива 50 лит инкорпориран у постоље агрегата
- еластични антивибрациони уметак постоља ДЕА
- издувни лонац -29 дБ (А) интегрисан у ДЕА (цанопy)
- хлађење мотора водом и ваздухом
- време прелаза на рад са агрегатом до 15 с
- маса дизел агрегата максимално: 490 кг
- димензија ДЕА (ДxШxВ) 1750x775x1230 мм
- потрошња горива: 3,3 л/х при 75% оптерећања
- аутоматско електронско мерење нивоа горива
Снаге дате у горњем делу односе се на следеће услове рада:
- температура околине до 35 о Ц
- релативна влажност ваздуха: 60 %
- надморска висина до 400 м
- ДЕГ се испоручује - комплет у звучно изолованом кућишту за буку граничне 
вредности до 71 дБ(А) на растојању од 1 м и до 58 дБ(А) на растојању 7 м, 
типа М126 - СДМО или одговарајући, обавезно доставити фабрички 
сертификат о мерењу буке према стандарду ИСО 8528-10.
Уређај за аутоматску замену извора напајања са мрежног напајања или ДЕГ 
(РО-Г) следећих карактеристика:
- називна струја 35А
- називни напон 230/400В, 4П, 50Хз
- управљачки модул са функцијом преклопне аутоматике, са додатним 
контактима за даљинску сигнализацију статуса мрежног и ДЕА напајања.
Управљачки модул обезбеђује функције ручног и аутоматског режима рада.
Уређај се испоручује смештен у електро орману степена заштите ИП 31.
Уређај је типа АТС ВЕРСО 100 - 35А, произвођача СДМО „или одговарајући“.
Уређај се повезује на постојеће енергетско постројење.
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Комплет са свим неопходним и неспецифицираним материјалом, 
уграђено, повезано према једнополној шеми, испитано и пуштено у рад. комплет 1

2.6. Испоручити и поставити орман компензације фактора снаге са 
аутоматском регулацијом, у комплету са кондензаторским батеријама 
укуоне снаге 22кВАр, са заштитним прекидачем одговарајуће номиналне 
струје за заштиту од преоптерећења и кратког споја. Орман је предвиђен 
за монтажу на зид.
Тип Сцхнеидер Елецтриц ВарСет или одговарајући. ком 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАР И ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ 
ГЕНЕРАТОР

3.ОСВЕТЉЕЊЕ
Светиљке су уградјење на плафон, причвршћене на таваницу, зид или 
конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом светиљке или помоћу 
специфицираног носећег прибора. У саставу позиција светиљки је и 
конструкција за вешање светиљки која се решава на лицу места. За сваку 
пројектом предвидјену светиљку дат је краћи опис. Напон напајања светиљки 
је 220-240В, 50Хз. У саставу светиљке су светлосни извори, и сав помоћни 
материјал за рад светиљке и њихово постављање (држачи, висилице, сајле). 
Све светиљке у понуди треба да буду од истог реномираног произвођача. Све 
понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике и 
димензије као наведени типови светиљки. Уколико се тип светиљке мења 
понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на 
основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој. 
Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом управљања 
квалитетом ИСО 9001:2008.Понуђач који не нуди светиљке предвиђене 
пројектом, треба да достави поменуте произвођачке сертификате, као и 
описом тражене сертификате за сву опрему коју нуди.
Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, 
понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору да 
достави урађене прорачуне у софверском пакету Диалуx или Релуx.
Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, 
понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору да 
достави урађене прорачуне у софверском пакету Диалуx или Релуx.

3.1. Сијалично место у просторијама, степеништима и помоћним просторијама, 
изведено каблом Н2XХ-Ј 3x1,5мм2, положеним по кабловским регалима, 
делимично по зиду
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Просечна дужина 15м.
Позицијом је обухваћен сав пратећи материјал и разводне безхалогене 
пластичне кутије. ком. 121

3.2. Светиљка за индустријско и спортско осветљење са 12 ЛЕД извора светлости 
правоугаоног облика предвиђена за осветљење индустриских постројења и 
спортских хала, максималне укупне снаге 110W, са електронским високо 
фреквентним ДАЛИ предспојним уређајем. Погодна за монтажу на лако 
запаљивим површинама (Фламмабилитy марк "Д"). Димензије светиљке су: 
600x450x122 мм. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К, 
средњеснопна оптика (МБ - 40 x 40 степена). Светлосна искористивост 
минимум 155 лм/W, количина светлости које даје светиљка 17.000 лм. Индекс 
репродукције боје Ра80. Уједначеност боје је (0.38, 0.38) СДЦМ <3. Кућиште 
светиљке је израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и 
обојено електростатичким поступком, бојом у праху. Протектор од стакла. 
Ребра за хлађење се налазе на горњем делу светиљке. Време за који 
светлосни флукс падне на 85% иницијалног флукса је 50.000 сати, време док 
падне на 70% 100.000 сати. Максимално 5 посто драјвера ће бити 
неисправно после 50.000 сати. Светиљка има масу од 15,200 кг. 
Температурни опсег рада светиљки је од -30 до +45 степени целзијуса. 
Комплетна светиљка је у степену механичке заштите ИП65. Отпорност на 
удар ИК07. Заштита од струјног удара је у класи I. Светиљка има екстерни 
конектор. Светиљка је предвиђена за висећу монтажу и долази у комплету са 
сајлама дужине 4м. Светиљка треба да је отпорна на удар лопте, да има 
Балл Импацт Ресистанце знак. Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка треба да 
буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да 
има ЕНЕЦ ознаку. 
Тип Пхилипс ГентлеСпаце БY471П ГРН170С/840 ПСД МБ ГЦ WХ или 
одговарајући ком. 15

3.3. Пројектор са ЛЕД изворима светлости укупне максималне снаге 63W и 
минималне светлосне ефикасности 133 лм/W, оријентационих димензија 
323x389x40 мм (вxшxд), предвиђен за осветљавање великих површина. 
Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Симетрична светлосна 
расподела. Трајност ЛЕД извора је 75.000 сати, с тим да флукс не опадне на 
мање од 80% од иницијалног (8.000 лм). Максимална толеранција светлосног 
флукса је ±7%. Индекс репродукције боје је већи од 70%. Уједначеност боје 
СДЦМ (0.382,0.379) <3. Максимално 7,5% отказа драјвера у првих 75.000 
сати. Температурни опсег рада рефлектора је од -40 до +35 степени 
целзијуса. Кућиште и рам пројектора су израђени од алуминијумске легуре 
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ливене под притиском и обојени електростатичким поступком, бојом у праху 
РАЛ 9007. ЛЕД модул и драјвер морају имати пренапонску заштиту. 
Протектор од термички и механички ојачаног равног стакла се за кућиште 
причвршћује са осам вијака. Дихтовање је обезбеђено поузданим 
силиконским заптивкама, без делова који се спајају лепљењем, тако да се 
евентуална замена ЛЕД модула или драјвера може извести једноставно и на 
лицу места. Испоручује се са бајонет конектором што омогућује бржу и 
једноставнију монтажу (при монтажи није неопходно отварање светиљке). 
Комплетан пројектор је у степену механичке заштите ИП66. Отпорност на 
удар је ИК08. Заштита од струјног удара је у класи I. Пројектор треба да је 
опремљен челичним носачем у боји природног алуминијума и да садржи 
уређај за подешавање и меморисање угла нагиба. Пројектор се може 
усмеравати у опсегу од -120 до +120 степени око своје осе. Напон напајања је 
220-240В, 50Хз. Маса светиљке је око 4,75 кг. Светиљка има сервисни таг, 
који омогућава уз употребу апликације на мобилном уређају, детаљан опис 
светиљке, упутство за монтажу и одржавање, регистрацију светиљке, списак 
сервисних делова, програмирање драјвера на земљи,… Светиљка треба да 
буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да 
има ЕНЕЦ ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка и предспојна 
справа морају бити од истог и од светски реномираног произвођача.
Тип Пхилипс ЦореЛине Темпо Медиум БВП125 ЛЕД80-4С/740 С или 
одговарајући ком. 7

3.4. Надградна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на 
плафон, за опште осветљење унутрашњих просторија. Кућиште и рефлектор 
светиљке су од челичног лима, обојено у белу боју. Оптика светиљке 
широкоснопна, направљена од поликарбоната са линеарним низовима 
распоређених ЛЕД диода. Угао исијавања светлости 93 степени. Предвиђена 
за честа укључивања. Степен механичке заштите је ИП20. Отпорност на удар 
је ИК02, струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима 
са бојом светлости 4000К, индексом репродукције боје Ра већим од 80. 
Светиљка има пусх-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. 
Уједначеност боје, СДЦМ (0.38; 0.38) мањи од 3. Ефикасност мин 109лм/W, 
укупан иницијални флукс система је 3700лм. Укупна снага система је 
максимално 34W. Коефицијент снаге минимум 0,9. Време за који светлосни 
флукс падне на 75% иницијалног флукса је 50.000 сати. Температурни опсег 
рада светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. Светиљка има масу од 3,4 
кг. Димензије светиљке су 1170 x 197 мм, висина максимално 33 мм. 
Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и 
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правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку. Светиљка треба да је усклађена са 
европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка 
треба да је усклађена са РоХС директивама о ограничењу употребе 
одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. 
Тип Пхилипс ЦореЛине Сурфаце СМ134В ЛЕД37С/840 ПСУ W20Л120 НОЦ 
или одговарајући. ком. 10

3.5. Уградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике за осветљење 
санитарних чворова, израђена у ЛЕД технологији са једним светлосним 
извором, предвиђена за монтажу у спуштени монолитни или Армстронг 
плафон. Угао исијавања 120 степени. Спољни пречник 216мм, пречник 
исецања 200мм, док је дубина светиљке 108мм. Кућиште светиљке је од 
алуминијума обојено у белу боју, рефлектор светиљке од поликарбоната. 
Оптика од поликарбоната. Протектор од поликарбоната. Степен механичке 
заштите је ИП54, отпорност на удар је ИК02, струјна класа I. Светиљка се 
испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, 
електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. 
Ефикасност светиљке мин 116лм/W, укупан иницијални флукс система је 
2200лм.  Укупна максимална снага система је 19W. Светиљка има 
шестополни пусх-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. 
Уједначеност боје, СДЦМ (0.380, 0.377) мањи од 5. Време за који светлосни 
флукс падне на 70% иницијалног флукса је 50.000 сати. Максимално пет 
посто драјвера ће бити неисправно после 50.000 сати. Предвиђена за честа 
укључивања. Температурни опсег рада светиљки је од -20 до +40 степени 
целзијуса. Светиљка има масу од 0,66 кг. Светиљка треба да је усклађена са 
европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Произвођач 
светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом 
ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 
14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду 
ОХСАС 18001:2007. Понуђач треба да достави горе поменуте произвођачке 
сертификате.
Тип Пхилипс ЦореЛине Доwнлигхт ДН140Б ЛЕД20С/840 ПСУ WР ИП54 
ПИ6 или одговарајући. ком. 23

3.6. Уградна светиљка израђена у ЛЕД технологији са са два светлосна извора 
предвиђена за монтажу на плафон димензија 597x597x41мм, за осветљење 
унутрашњих просторија. Кућиште светиљке је од челика, док је оптика 
светиљке направљена од поликарбоната са линеарним низовима 
распоређених ЛЕД диода. Светиљка је обојена у белу боју. Степен механичке 
заштите је ИП44, а отпорност на удар је ИК02, док је струјна класа I. 
Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 
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4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје 
Ра80. Ефикасност мин 100лм/W, укупан флукс система је 2700лм.  Укупна 
снага система је 27W.  Уједначеност боје је (0.38, 0.38) СДЦМ <3. Време за 
који светлосни флукс падне на 75% иницијалног флукса је 50.000 сати. 
Максимално пет посто драјвера ће бити неисправно после 50.000 сати. 
Температурни опсег рада светиљки је од +10 до +40 степени целзијуса. 
Испоручује се са пусх-ин конектором. Светиљка треба да буде усклађена са 
европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку. 
Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за 
производе, да има ЦЕ знак. 
Тип Пхилипс ЦореЛине Рецессед РЦ134Б ЛЕД27С/840 ПСУ W60Л60 НОЦ 
или одговарајући. ком. 16

3.7. Уградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике за осветљење 
унутрашњих просторија, израђена у ЛЕД технологији са једним светлосним 
извором, предвиђена за монтажу у спуштени монолитни или Армстронг 
плафон. Угао исијавања 120 степени. Спољни пречник 216мм, пречник 
исецања 200мм, док је дубина светиљке 108мм. Кућиште светиљке је од 
алуминијума обојено у белу боју, рефлектор светиљке од поликарбоната. 
Оптика од поликарбоната. Протектор од поликарбоната. Степен механичке 
заштите је ИП20, отпорност на удар је ИК02, струјна класа I. Светиљка се 
испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, 
електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. 
Ефикасност светиљке мин 116лм/W, укупан иницијални флукс система је 
2200лм.  Укупна максимална снага система је 19W. Светиљка има 
шестополни пусх-ин конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. 
Уједначеност боје, СДЦМ (0.380, 0.377) мањи од 5. Време за који светлосни 
флукс падне на 70% иницијалног флукса је 50.000 сати. Максимално пет 
посто драјвера ће бити неисправно после 50.000 сати. Предвиђена за честа 
укључивања. Температурни опсег рада светиљки је од -20 до +40 степени 
целзијуса. Светиљка има масу од 0,49 кг. Светиљка треба да је усклађена са 
европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Произвођач 
светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом 
ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 
14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду 
ОХСАС 18001:2007. Понуђач треба да достави горе поменуте произвођачке 
сертификате.
Тип Пхилипс ЦореЛине Доwнлигхт ДН140Б ЛЕД20С/840 ПСУ WР ПИ6 или 
одговарајући. ком. 14

3.8. Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД 
Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 190 од 232



технологији са заобљеним крајевима предвиђена за монтажу на плафон 
димензија 1223x87мм, за осветљење техничких просторија. Кућиште 
светиљке је од поликарбоната обојено у сиву боју, као и оптички блок и 
протектор. Степен механичке заштите је ИП65, а отпорност на удар је ИК08, 
док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима 
са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом 
репродукције боје Ра80. Ефикасност мин 112лм/W, укупан флукс система је 
4100лм. Укупна максимална снага система је 36.5W. Време за који светлосни 
флукс падне на 75% иницијалног флукса је 50.000 сати. Максимално пет 
посто драјвера ће бити неисправно после 50.000 сати. Светиљка има 
могућност монтаже на сензор покрета и сензор мерења нивоа светлости. 
Температурни опсег рада светиљки је од -25 до +35 степени целзијуса. 
Светиљка има масу од 1,53 кг. Светиљка треба да буде усклађена са 
европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку. 
Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за 
производе, да има ЦЕ знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу 
са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања 
заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента 
здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007
Тип Пхилипс ЦореЛИне Wатерпрооф WТ120Ц ЛЕД40С/840 ПСУ Л1200 или 
одговарајући. ком. 12

3.9. Антипаник светиљка са ЛЕД извором снаге 8W, у кућишту отпорном на високе 
температуре, које не подржава горење, у комплету са сопственом батеријом 
за аутономни рад у трајању од минимум 1х сат.
Комплет са одговарајућим пиктограмом ком. 24

3.10. Испорука, монтажа и повезивање једнополне инсталационе склопке за 
уградњу у зид, 10А, 250В, са монтажном кутијом Ø60мм.
Тип Сцхнеидер Елецтриц АСФОРА или одговарајући ком. 7

3.11. Испорука, монтажа и повезивање наизменичне инсталационе склопке за 
уградњу у зид, 10А, 250В, са монтажном кутијом Ø60мм.
Тип Сцхнеидер Елецтриц АСФОРА или одговарајући ком. 8

3.12. Испорука, монтажа и повезивање унакрсне инсталационе склопке за уградњу 
у зид, 10А, 250В, са монтажном кутијом Ø60мм.
Тип Сцхнеидер Елецтриц АСФОРА или одговарајући ком. 1

3.13. Испорука, монтажа и повезивање серијске инсталационе склопке за уградњу 
у зид, 10А, 250В, са монтажном кутијом Ø60мм.
Тип Сцхнеидер Елецтриц АСФОРА или одговарајући ком. 6

3.14. Испорука, монтажа и повезивање једнополне инсталационе склопке за ком. 4
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уградњу у зид, ИП44 степен заштите, 10А, 250В, са монтажном кутијом 
Ø60мм.
Тип Сцхнеидер Елецтриц АСФОРА или одговарајући

3.15. Испорука, монтажа и повезивање наизменичне инсталационе склопке за 
уградњу у зид, ИП55 степен заштите, 10А, 250В, са монтажном кутијом 
Ø60мм.
Тип Легранд Плеxо55 или одговарајући ком. 2

УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ

4.ИНСТАЛАЦИЈА  ЗА  ПРИКЉУЧНИЦЕ  И  ТЕХНОЛОШКЕ 
ПОТРОШАЧЕ

4.1. Израда инсталације за монофазно прикључно место на зиду, изведено 
каблом N2XH-J 3x2,5мм2, положеним по кабловским регалима, делимично по 
зиду.
Позицијом је обухваћен сав материјал, безхалогена пластична црева/цеви 
безхалогене пластичне разводне кутије. Просечна дужина 25м. ком. 32

4.2. Трофазни кабловски извод за прикључење технолошке опреме N2XH-J 
5x2,5мм2, положеним делимично по носачу каблова, делимично по зиду у 
крутим цевима.
Просечна дужина 20м. Извод завршити са 2м слободног кабла. ком. 1

4.3. Монофазни кабловски извод за прикључење технолошке опреме, каблом 
N2XH-J 3x2.5мм² положеним делимично по носачу каблова, делимично по 
зиду у крутим цевима.
Просечна дужина 20м. Извод завршити са 2м слободног кабла. ком. 7

4.4. Испорука, монтажа и повезивање монофазне утичнице са заштитним 
контактом, 16А, 230В, 50Хз, за монтажу у зид, у комплету са Ø60мм 
монтажном кутијом
Тип Сцхнеидер Елецтриц АСФОРА или одговарајући. ком. 3

4.5. Испорука, монтажа и повезивање двоструке монофазне утичнице са 
заштитним контактом, 16А, 230В, 50Хз, за монтажу у зид, у комплету са 
Ø60мм монтажном кутијом
Тип Сцхнеидер Елецтриц АСФОРА или одговарајући. ком. 9

4.6. Испорука, монтажа и повезивање монофазне утичнице са заштитним 
контактом, са поклопцем, ИП54 степен заштите, 16А, 230В, 50Хз, за монтажу 
у зид, у комплету са Ø60мм кутијом
Тип Легранд Плеxо55 или одговарајући. ком. 22

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И ТЕХНОЛОШКЕ 
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ПОТРОШАЧЕ

5.ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА, УЗЕМЉЕЊА И 
ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

5.1. ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА
5.1.1 Испорука и постављање Фе/Зн траке 25x4мм за формирање прихватног 

система по кровном покривачу, на одговарајућим потпорама за повезивање 
различитих нивоа крова и израду везе са спусним водом. м 320

5.1.2. Испорука и постављање Фе/Зн траке 25x4мм за формирање спусног 
проводника по кровном покривачу/фасади, на одговарајућим потпорама за 
повезивање прихватног система са мерним спојем. м 75

5.1.3 Испорука и уградња у фасадни зид кутије мерно-испитног споја и израда 
мерног споја. ком. 13

5.1.4. Испорука и уградња бројача удара грома. Бројач поставити на једном од 
мерних спојева, непосредно изнад раставног места. ком. 1

5.1.5. Испорука и постављање ситног неспецифицираног материјала. ком 1
5.1.6 Верификација и контрола изведене инсталације сагласно важећим 

стандардима. ком 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА

5.2. ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧАВАЊА 
ПОТЕНЦИЈАЛА

5.2.1. Испорука и постављање челичне поцинковане траке Фе/Зн 25x4мм у слоју 
мршавог бетона испод темеља. Сва скретања, настављања и изводе траке, 
извести типским укрсним комадима за две пролазне траке, преклопом у 
дужини од 30цм. Комплетан сав рад и материјал. Обрачун по м дужном 
положене и заварене траке. м 250

5.2.2. Испорука и постављање траке Фе/Зн 25x4мм од уземљивача, кроз фасадни 
зид испод завршне облоге, до мерно-испитног споја, техничке опреме… м 40

5.2.3 Испорука и постављање челичне поцинковане траке Фе/Зн 25x4мм по зиду 
просторије на одстојницима. Сва скретања, настављања и изводе траке, 
извести типским укрсним комадима за две пролазне траке, преклопом у 
дужини од 30цм. Комплетан сав рад и материјал. Обрачун по м дужном 
положене и заварене траке. м 110
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5.2.4. Испорука, постављање и повезивање заштитног проводника N2XH-J 1x4мм2 
на металне делове у купатилима и просторијама са тушем и/или кадом са 
кутијом за изједначавање потенцијала. Постављање кабла испод завршне 
површине зида. Комплетан сав рад и материјал. Просечна дужина прикључка 
је 10м ком 10

5.2.5. Испорука и монтажа у зиду кутије за изједначавање потенцијала у 
просторијама са тушем и/или кадом, са повезивањем сви заштитних 
проводника. ком 10

5.2.6 Испорука, постављање и повезивање заштитног проводника N2XH-J 1x6мм2 
заштитне шине у разводном орману са кутијом за изједначавање 
потенцијала. Постављање кабла испод завршне површине зида. Комплетан 
сав рад и материјал. Просечна дужина прикључка је 15м ком 2

5.2.7 Мерење параметара уземљења, прелазног отпора уземљивача, напона 
додира и корака на постројењима у објекту и на металним масама изван 
објекта а које су у галванској вези са уземљивачем (водоводна мрежа, 
плаштеви каблова и сл), израда и предаја и предаја елабората Инвеститору у 
три примерка. ком 1

5.2.8 Неспецифициран ситан-монтажни материјал. ком 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА, УЗЕМЉЕЊА И 
ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

6.ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6.1. Израда техничке документације Пројекта изведеног објекта (ПИО) у свему 
према важећим законима, стандардима, прописима и осталој правној 
регулативи.
Техничку документацију испоручити у електронском (2 примерка) и папирном 
(2 примерка) облику. ком 1

УКУПНО ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР
ОСВЕТЉЕЊЕ
ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И ТЕХНОЛОШКЕ 
ПОТРОШАЧЕ
ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА, УЗЕМЉЕЊА И 
ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ В

Г ДОЈАВА ПОЖАРА И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
• ДОЈАВА ПОЖАРА

1.1. Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Централа за аутоматску детекцију и дојаву пожара, микропоцесорска 
централа која основној конфигурацији садржи:
- матичну плочу са главним процесором, садржи: напојну јединицу са 
пуњачем батерија, слот за меморијску СД картицу, УСБ интерфејс за 
прикључење ПЦ
- контролно управљачки панел са ЛЦД екраном са 6 редова/40 карактера у 
сваком реду
Карактеристике централе:
- 1 адресабилна петља, за прикључење до 250 адресабилних елемената у 
петљу;
- 2 мониторисана излаза за главну сирену и даљинску дојаву аларма;
- 2 мониторисана ВдС улаза;
- интегрисан ЛАН ТЦП/ИП прикључак, 100МБ/с.
- простор за 2 акумулаторске батерије 12В/7,2Ах за рад без мрежног напајања 
72х+0,5х,
Централа поседује часовник реалног времена, бројач аларма, програмабилну 
двозонску зависност, програмабилно двостепено време кашњења и 
интервенције, аутоматско препознавање запрљаности детектора, меморију 
аларма.
Централа поседује одговарајуће ЕН 54-2, ЕН 54-4, ВДЕ 0833, ДИН 14675. ВдС 
сертификате.
Неопходно је да се централа може повезати у будући централизовани систем 
за надзор рада и даљинску сигнализацију објекта.
Тип: Интеграл ИП БX, Сцхрацк Сецонет или одговарајући.

ком. 1
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1.2. Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Акумулаторска батерија, 12В/7Ах за резервно напајање система минимално 
72  сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног 
напајања

ком. 2

1.3. Испорука и монтажа позивног телефонског комуникатора П-ВОX или 
одговарајући. ком. 1

1.4. Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Интерактивни комбиновани детектор, може бити конфигурисан као оптички 
детектор, термички детектор или комбиновани оптичко-термички детектор у 
складу са ЕН 54-7 и ЕН 54-5 нормама, за рану детекцију тињајућих и 
отворених пожара са појавом дима или без дима; оптички део детектора 
поседује аутоматску адаптацију на стање околине у којој је (аутоматско 
подешавање/усклађивање осетљивости у зависности од амбијенталне 
темепратуре); детектор поседује могућност програмског подешавања прага 
аларма и перманентног само-надзора у циљу аутоматске интерактивне 
адаптације; садржи интегрисани изолатор петље; програмско додељивање 
адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора; 
радна температура -25°/+60°Ц, дозвољена влажност 70% перманентно, 95% 
краткотрајно. Степене заштите ИП 40 (са базом), кућиште од АБС пластике
Тип: МТД 533X, Сцхрацк Сецонет АГ/Аустрија или одговарајући.

ком. 28

1.5. Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Адресабилни ручни јављач пожара, ЛЕД индикација стања; садржи 
интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије 
обезбеђује несметан рад система; са кућиштем за надградну спољашњу 
монтажу, ИП67; са провидним заштитним поклопцем против ненамерног 
активирања.
Јављач је у складу са ЕН54-11 и ЕН54-17 стандардима;
МЦП 545X-3Р, Сцхрацк Сецонет АГ/Аустрија или одговарајући

kom. 1

1.6. Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Ручни јављач пожара, за рад у адресабилној петљи, у складу са ЕН54-11, 
активација ломом стакла; ЛЕД индикација аларма; интегрисани изолатор 
петље, степен заштите ИП24, црвене боје.
Тип:МЦП 545X-1Р, Сцхрацк Сецонет АГ/Аустрија или одговарајући

ком. 4

1.7. Набавка, испорука, монтажа и повезивање:
Алармна сирена са бљескалицом, конвенционалног типа, за унутрашњу 
монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-97дБ/м, црвене боје, радна 
температура -10°/+55°Ц, степен заштите ИП21, у складу са ЕН54-23 
стандардом

ком. 1
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Тип: СОНОССБW ЕСФА1000РРС, Сцхрацк Сецонет АГ/Аустрија или 
одговарајући.

1.8. Набавка, испорука и полагање у ХФ цеви димензија φ16, и означавање 
сигналног кабела, комплет са цевима и свим потребним радовима и 
помоћним материјалом, тип кабла: Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,8мм

м 300

1.9. Набавка, испорука и полагање у одговарајуће ватроотпорне обујмице и 
означавање сигналног кабела, комплет са обујмицама и свим потребним 
радовима и помоћним материјалом, тип кабла: Ј-Х(Ст)Х Фе180/Е90 
2x2x0,8мм

м 30

1.10. Набавка, испорука и полагање у одговарајуће обујмице или цеви и 
означавање кабел, комплет са обујмицама и свим потребним радовима и 
помоћним материјалом, тип кабла: N2XH-J 3x1.5мм²

м 30

1.11. Сви неспецифицирани радови и монтажни и потрошни материјал као 
каблови, разводне кутије, маса за заптивање продора, ПВЦ везице, 
налепнице, типле и вијци, двострано лепљива трака и сл., а неопходан за 
постизавање пуне функционалности и поштовања важећих техничких 
прописа у струци.

компл. 1

1.12. Пуштање система у рад. Услуга обухвата:
- Комплетно програмирање и конфигурисање централе система за дојаву 
пожара и провера свих функција система уз вођење примо-предајног 
протокола и записника о функционаном испитивању
- Обука радника за руковање системом према препорукама произвођача
- Израда и предаја Алармног плана система аутоматске детекције и дојаве 
пожара, Упутства за руковање на српском језику, упутства за одржавање, 
контролне књиге одржавања и списка елемената петље
- Примопредаја система наручиоцу (предаја техничке документације и ЕН и 
СРПС сертификате и атесте увезене опреме)

компл. 1

УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА
• ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

2.1. Мобилна опрема за гашење пожара
Апарати за гашење, типа "С-9". Апарат мора бити у складу са СРПС З.Ц2.035, 
односно СРПС ЕН 3-7:2010 о чему се мора издати декларација о 
усаглашености

ком. 16

Апарати за гашење, типа "ЦО2-5". Апарат мора бити у складу са СРПС 
З.Ц2.040, односно СРПС ЕН 3-7:2010 о чему се мора издати декларација о 
усаглашености

ком. 2

Знак "Ватрогасни апарат С-9 ЦО2-5", димензија 10x12 цм, израђен на ПВЦ 
плочи или АЛ лиму мин.дебљине 0,5мм ком. 18
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2.2 Заштита каблова од пожара
Заштита од ширења пожара посредством изолације каблова код пролаза 
каблова кроз противпожарне зидове и таванице и преградне зидове слична 
типу WУРТХ-систем Ц. Затварање отвора након постављања каблова изводи 
се противпожарном масом отпорности према пожару у трајању 120 минута. 
Заштитном пожарном масом такође извршити премазивање каблова у 
најмање два слоја, у дужини од 0,5м са обе стране противпожарног зида.

ком. 3

УКУПНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ДОЈАВА ПОЖАРА
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
УКУПНО ДОЈАВА И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Д МАШИНСКИ РАДОВИ

1) Котларница, припрема топле санитарне воде и ваздушно 
грејање

НАПОМЕНА: За сваку позицију предмера предвидети набавку, испоруку 
и уградњу уколико другачије није описано

1.1. Топловодни котао за ложење сечке снаге 360 кW према опису датом ниже, 
цена по комплету котла са пратећом опремом неопходном за аутономан рад 
постројења, тип ГИЛЛЕС ХПКИ-Р 360 или одговарајући. У склопу испоруке 
котла приложити и Извештај о испитивању емисије штетних гасова у 
продуктима сагоревања, издатим од стране одобрене Лабораторије, као 
доказ о испуњености услова прописаних у "УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ 
ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ", Службени гласник РС. бр 6/2016

компл. 1

1.1.1 Котао компл. 1
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Челични тропромајни топловодни котао за ложење сечке снаге 360 кW у 
складу са ЕН 303-5.
Кућиште ложишта од дуплозидног челика за предгревање ваздуха за 
сагоревање и хлађење унутрашњих лимова керамичке облоге ложишта. 
Ложиште је од специјалног ватроотпорног бетона који гарантују потпуну 
гасификацију и сагоревање горива. На горњем делу ложишта су лучне опеке 
које су заменљиве, а израђене су од ватросталног материјала са челичним 
влакнима. Ложиште је опремљено са покретним решеткама које су ваздухом 
хлађене, на којој се врши сагоревање горива. Покретне решетке су од 
челичног лива отпорног на високе температуре и лако заменљиве. Ова врста 
технологије је погодна за сагоревање биомасе влажности до 60%. Аутоматско 
чишћење пепела се налази на дну решетке које се избацује са спиралом из 
ложишта у контејнер за пепео. Ваздух за сагоревање се контролисано убацује 
помоћу вентилатора, 2 демпера и 2 сензора за примарни и секундарни 
ваздух. Ложиште је опремљено са аутоматском потпалом.
Ложиште је обезбеђено мерењима:
• Мерење температуре ложишта
• Мерење температуре шамотног бетона или шамотног озида
• Мерење температуре у зони испод ложишта 
• Мерење подпритиска у ложишту (електронско)
Хоризонтални тропромајни измењивач произведен од заварене челичне 
конструкције који се поставља на ложиште.
Турболатори за измењивач топлоте за већи степен корисности. Термички 
изолована предња врата потпуно се отварају и дозвољавају потпун приступ 
цевном измењивачу за сервисирање и одржавање. Пнеуматско чишћење 
измењивача са вентилима и сигурносном опремом за компримовани ваздух. 
Температура димних гасова на излазу из измењивача је од 130 до 200°Ц.
Котао се састоји од следећих склопова:
• ватроотпорни пужни транспортер за довод горива у ложишно корито котла
• регулација довода горива која се састоји од дозирног резервоара са 
регулацијом нивоа горива путем инфрацрвене фотоћелије
• Отпепељивање ложишта у контејнер запремине 240 Л
• регулација температуре повратног вода
• Ламбда сонда за мерење удела кисеоника у димниним гасовима (за 
регулацију ваздуха за сагоревање према количини горива унетог у ложиште)
Сигурносни уређаји:

Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 199 од 232



• сигурносна електрична блокада за врата ложишта и измењивача
• независни спринклер уређај
• Ћелијаста Валвола за заштиту од поврата пламена, баријера према доводу 
горива и уситњавање крупних комада сечке
• праћење притиска димних гасова у ложишту
• праћење температуре димних гасова у ложишту
Техничке карактеристике:
• Називни капацитет 360 кW (108-360 кW) модулисана регулација у опсегу 30 
-100% оптерећења
• Дозвољени радни притисак: макс. 5 бар
• Димензије котла:
Дужина: ≤ 3450 мм
Ширина: ≤ 1250 мм
Висина: ≤ 2600 мм
• Тежина празног котла: ≤5.600кг
• Садржај воде котла: 1.100 литара
• Потисни и повратни вод котла: ДН80
• Електрична снага, при максималном оптерећењу котла: 12,4 кW
• Максимална температура полазног вода: 110°Ц
• Степен корисности: мин. 92% на 100% оптерећња
• Минимална температура повратне воде у котао: 65°Ц
• Елек. напајање: 3x400В / 50Хз 25А
Гориво:
Сечка лт. ÖНОРМ М 7133, садржај влаге: маx. W 60, величина сечке: маx. Г 
50, Пеллетс лт. ÖНОРМ М 7135, ДИН плус, одер ЕН 14961-2 - Классе А1
Котловска јединица је опремљена свим потребним прикључцима за пуњење/ 
пражњењење, развод и поврат топле воде, као и прикључцима за довод 
ваздуха за сагоревање и прикључком за димне гасове.
Уз котао се испоручују:
• контраприрубнице са вијцима и заптивачима
• алат за чишћење

1.1.2. Уређај за пнеуматско чишћење измењивача компл. 1
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Уређај за ћишћење цевног измењивача топлоте сукцесивним излагањем 
ваздуху под притиском појединих секција цеви. Уређај је интегрисан у 
котловска врата. Компресор се монтира у котларници на хладном месту. 
Испорука компресора за систем аутоматског отпрашивања цевног 
измењивача
Обим испоруке:
• Млазнице интегрисане у котловска врата
• Разделник ваздуха под притиском
• Ротациони компресор капацитета 160л/мин, резервоар 90л, маx притисак 10 
бар, мотор 2,2 кW, 1490о/мин, 3x400 В
• Ватроотпорна црева за ваздух под притиском до маx. дужине 4,0 м
• Софтверска компонента у управљачкој јединици

1.1.3. Комплет турбулатора компл. 1
Турбулатори који се уграђују у цевни измењивач топлоте.

1.1.4 Мултициклон са изолацијом компл. 1
Да би се омогућиле што боље емисије гасова уграђен је мултициклон за 
одвајање честица, који се одвајају у посебан контејнер. 

1.1.5. Вентилатор компл. 1
Вентилатор димних гасова је тако димензионисан да у сваком моменту 
обезбеди подпритисак у систему испред вентилатора и има довољан 
капацитет за поуздан рад котла. Вентилатор димних гасова је фреквентно 
вођен што утиче на боље сагоревање и искоришћење.

1.1.6. Уређај за аутоматску потпалу компл. 1
1.1.7. Електро командни ормар котла са регулацијом и ламбда сондом компл. 1

Главна управљачка јединица котловског постројења се води путем ламбда 
сонде и температуре димних гасова. Ламбда сонда мери у сваком тренутку 
проценат вишка кисеоника у продуктима сагоревања, на основу чега се даље 
коригује примарни и секундарни ваздух, као и налагање горива, тако да се 
осигурава највиши степен корисности котла и искоришћење горива (степен 
корисности преко 90%). Ламбда сонда управља процесом сагоревања у свим 
радним секвенцама (потпала, стабилизација, нормалан рад, модулација, 
одржавање и гашење). Сонда температуре димних гасова такође осигурава 
потпуно искоришћење топлоте. У склопу аутоматике се налази и ЛЦД тоуцх 
панел на коме се могу очитавати, задавати и пратити најбитнији параметри 
котла.
Главна управљачка јединица контролише рад следећих система
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-  управља пријемним складиштем и пужним транспортером који треба бити 
фреквентно регулисан
-  управља аутоматском потпалом
-  вентилатори су фреквентно регулисани
-  управља са свим хидроагрегатним, циркулационим пумпама, миш 
вентилима и сл.
-  увезен је са свим сензорима за мерење температуре, притиска, нивостати и 
сл.
-  може да ради у каскадном систему
-  главни орман може да буде смештен у посебној (командној) соби која има 
посебно напајање, интернет конекцију, да има екран осетљив на додир и 
варијанту преко ЛЦД монитора и миша
-  командни орман и остала електроопрема је тако изведена да могу радити у 
зони повећане концентрације прашине
МОД-БУС регулација
-  Аутоматика котла и упутства за аутоматику су на српском језику

1.1.8. Индустријски рачунар компл. 1
Интегрисан индустријски рачунар за праћење и управљање радом котловског 
система путем интернета за корисника, као и за сервисну службу која уз 
сагласност инвеститора такође може контролисати рад котла.

1.1.9. Термичко осигурање котла компл. 1
Са уграђеним измењивачем температуре, термостатским вентилом и 
осјетником.

1.1.10. Транспортер сечке са окретном руком компл. 1
За пребацивање горива из складишта предвиђен је пужни транспортер за 
сечку са окретном руком. Окретна рука је димензија (пречник) ø 4.600мм и 
дужина транспортера је 5.500мм.
Погон је омогућен преко моторедуктора са малом брзином обртаја. 
Конструкција транспортера је прилагођена свим специфичностима 
материјала који се транспортује. Транспортер је снабдевен сигурносним 
прекидачима који не дозвољавају сабијање горива.

1.1.11. Пужни транспортер сечке компл. 1
Пужни транспортер за сечку од транспортера окретне руке до котла. Дужина 
транспортера 2.500мм. Погон је омогућен преко моторедуктора са малом 
брзином обртаја. Конструкција транспортера је прилагођена свим 
специфичностима материјала који се транспортује. Транспортер је снабдевен 
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сигурносним прекидачима који не дозвољавају сабијање горива, са 
регулацијом нивоа горива путем инфрацрвена фотоћелије

1.2. Елеватор за аутоматско пуњење складишта сечке претоваром из доставног 
возила,према опису датом ниже, цена по комплету система са пратећом 
опремом неопходном за аутономан рад постројења, тип ГИЛЛЕС или 
одговарајући. 

компл. 1

1.2.1. Пријемни кош са транспортером компл. 1
Челични пријемни кош за сечку 
Ширина: 1.900 мм 
Дужина: 5.000 мм 
Висина: 1.500 мм 
1.1 Облагање лимом 
1.2 Челични поклопац (врата) за пријемни кош са закључавањем
1.3 Вертикални спирални транспортер у усипном кошу за пуњење сечке у 
складиште 
Насипна тежина сечке цца 350кг/м³ 
Капацитет 60м³/х 
Пречник спирале Д= 230мм 
Дужина: 5.500мм 
Дебљина спирале С=12мм 
Корак спирале т=230мм 
Моторедуктор П=4кw 

1.2.2. ВЕРТИКАЛНИ СПИРАЛНИ ТРАНСПОРТЕР компл. 1
за пуњење сечке у складишту
Насипна тежина сечке цца 350кг/м³ 
Капацитет 60м³/х 
Пречник спирале Д= 230мм 
Дужина: 5.400мм 
Дебљина спирале С=12мм 
Корак спирале т=230мм 
Моторедуктор П=4кW

1.2.3. ХОРИЗОНТАЛНИ СПИРАЛНИ ТРАНСПОРТЕР компл. 1
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за пуњење и распоређивање сечке у складишту
Насипна тежина сечке цца 350кг/м³ 
Капацитет 60м³/х 
Пречник спирале Д= 230мм 
Дужина: 6.300мм 
Дебљина спирале С=12мм 
Корак спирале т=230мм 
Моторедуктор П=4кW

2.4. Електро командни ормар за пуњење складишта сечке компл. 1
1.3. Модули за вођење и управљање кругова грејања са ЦАН-БУС мрежним 

излазом, према опису датом ниже, цена по комплету аутоматике са 
сензорима и ожичењем неопходном за аутономан рад постројења, Гиллес 
или одговарајући.

компл. 3

1.3.1. Модул за контролу рада котловских пумпи (радна/резервна), контролу рада 
мешног вентила за заштиту хладног котловског краја, управљање 
загревањем акумулатора топлоте, комплет са цевним сензорима температуре 
(3 ком), сензорима минималног и максималног притиска (2 ком), сензором 
диференцијалног притиска (1ком), радним сензором темепратуре воде у 
котлу (1ком) и граничним сензором темепратуре воде у котлу (1ком)

компл. 1

1.3.2. Модул за контролу рада пумпи система радијаторског грејања 
(радна/резервна), контролу рада мешног вентила са вођењем температуре 
разводне воде у систему радијаторског грејања према спољној темепратури 
ваздуха у складу са задатим графиком, комплет са цевним сензорома 
температуре (1 ком), сензором диференцијалног притиска (1ком), сензором 
спољне темепратуре ваздуха (1ком)

компл. 1

1.3.3. Модул за контролу рада пумпе система ваздушног грејања и припреме топле 
санитарне воде, контролу рада пумпе за циркулацију топле санитарне воде, 
контролу рада мешног вентила воденог грејача топле санитарне воде, 
контролу рада тростепеног електро грејача воде у бојлеру, комплет са 
сензором температуре воде у бојлеру (1 ком), граничним сензором 
темепратуре воде у бојлеру (1ком)

компл. 1

1.4. Зидна решетка за прИродну вентилацију котларнице и складишта сечке АЗР-
4 ИМП ЛИНДАБ, или одговарајући
800x300 ком. 1
800x600 ком. 1
1000x600 ком. 2
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1.5. Израда ревизионих отвора у зиду складишта сечке. На врху складишта 
предвидети отвор димензија 600x600 са челичним поклопцем за контролу 
испуњености складишта приликом процеса пуњења. Ниже, на сваких 0.5м 
(укупно 7ком) предвидети транспарентне ревизионе отворе за контролу нивоа 
сечке. Отворе заштитити плексигласом одговарајуће дебљине у челичном 
раму. Све челичне елементе обрадити АКЗ и офарбати заштитном бојом

компл. 1

1.6. Димњача котла Ф350 мм израђена од црног лима дебљине 2мм, са 
ревизионим отвором за чишћење, дужина димњаче 3.0м, комплет АКЗ, 
термоизолована каменом вуном дебљине изолације 50мм, у опшивци од 
алуминијумског лима. За спецификацију керамичког димњака за одвођење 
продуката сагоревања види Архитектонско грађевински пројекат

компл. 1

1.7. Вертикални акумулатор топле воде, запремине 5000 лит, пречника 1.8 м, 
висине 2.95м, топлотно изолован називног притиска 3 бар. Акумулатор је 
опремљен одговарајућим бројем прикључака за сензоре температуре (4 ком), 
прикључцима за цевни развод ДН100, термометрима (4 ком) тип ЦАС 2000, 
Центрометал, или одговарајући

компл. 2

1.8. Челични контејнер за пепео, запремине 1 м3. компл. 2
1.9. Мембранска експанзиона посуда за прихват експанзије воде у систему 

ПНЕУМАТЕX, или слично, називни притисак 3 бар, следећих каратеристика :
СТАТИЦО СУ 300 лит (посуда котла) ком. 1
СТАТИЦО СУ 800 лит ком. 3

1.10. Вентил за затварање прикључног вода експанзионе посуде, са могућношћу 
блокирања у отвореном положају тип ДЛВ20 Пнеуматеx, или слично компл. 4

1.11. Вентил сигурности, са дијафрагмом, са атестом. Димензија Р6/4", притисак 
отварања Потв = 3.0 бар. Тип ДСВ 40-3.0 Х Пнеуматеx, или одговарајући компл. 2

1.12. Ручни апарат за гашење пожара
тип С-9 ком. 2
тип С-6 ком. 1
тип ЦО2-5 ком. 1

1.13. ЦП-1.1/2 Циркулациона пумпа котла:
Тип: МАГНА3 80-80 Ф, Грундфос 
Проток: 23,34 м3/х
Напор: 43,74 кПа
Ел. подаци: П=691 W/ 230 В 
комплет са контраприрубницама и прирубничким сетовима, или одговарајући

ком. 2

1.14. ЦП-2.1/2 Циркулациона пумпа круга радијаторског грејања:
Тип: МАГНА3 50-150 Ф, Грундфос 

ком. 2

Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 205 од 232



Проток: 11,99 м3/х
Напор: 84,31 кПа
Ел. подаци: П=601 W / 230 В 
комплет са контраприрубницама и прирубничким сетовима, или одговарајући

1.15 ЦП-3 Циркулациона пумпа ваздушног грејања и припреме топле санитарне 
воде
Тип: МАГНА3 25-60 Грундфос
Проток: 3,63 м3/х
Напор: 38,92 кПа
Ел. подаци: П=85W, 230В
комплет са холендерима за прикључење на цевни развод, или одговарајући 
(1 у магацину)

ком. 2

1.16. ЦП-4 Циркулациона пумпа за циркулацију топле санитарне воде:
Тип: АЛПХА2 20-40 Н 150 Грундфос
Ел. подаци: П=22W, 230В
комплет са контраприрубницама и прирубничким сетовима, или одговарајући

ком. 1

1.17. ЦП-5 Циркулациона пумпа воденог грејача вентилационе коморе
Тип: МАГНА3 25-60 Грундфос
Проток: 2,90 м3/х
Напор: 29,22 кПа
Ел. подаци: П=85W, 230В
комплет са холендерима за прикључење на цевни развод, или одговарајући

ком. 1

1.18. Трокраки мешни вентил, прирубнички, са електро моторним погоном 
(тротачкаста регулација) комплет са контраприрубницама и прирубничким 
сетовима Хонеywелл, или слично. Напон погона потврдити са продавцем 
контролера аутоматике (Гиллес или одговарајући)
ДН65, квс=63 м3/х (заштита хладног краја котла) ком. 1
ДН50, квс=40 м3/х (радијаторско грејање) ком. 1

1.19. Трокраки мешни вентил, навојни, са електро моторним погоном (тротачкаста 
регулација) комплет са растављивим холендер везама за монтажу у цевну 
мрежу Хонеywелл, или слично. Напон погона потврдити са продавцем 
контролера аутоматике (Гиллес или одговарајући)
ДН15, квс=2.5 м3/х ком. 1
ДН25, квс=10 м3/х ком. 1

1.20. Ручни балансни вентил навојни са прикључцима за мерни инструмент и 
испусном славином СТАД ИМИ, или одговарајући
Р3/4" ком. 2
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Р1" ком. 2
Р5/4" ком. 2
Р6/4" ком. 1

1.21. Ручни балансни вентил прирубнички са прикључцима за мерни инструмент и 
испусном славином СТАФ ИМИ, или одговарајући, комплет са 
контраприрубницама и прирубничким сетовима
ДН65 ком. 1
ДН100 ком. 1

1.22. Хватач нечистоће ПН10/16, навојни
ДН20 (за санитарну воду) ком. 1
ДН25 ком. 1
ДН32 (за санитарну воду) ком. 1
ДН40 ком. 2

1.23. Хватач нечистоће ПН10/16, прирубнички, комплет са контраприрубницама и 
прирубничким сетовима
ДН80 ком. 1
ДН100 ком. 2

1.24. Неповратни вентил ПН10/16,навојни, радна темепратура маx 100Ц
ДН20 (за санитарну воду) ком. 1
ДН25 (за санитарну воду) ком. 1
ДН32 (за санитарну воду) ком. 1
ДН40 ком. 3

1.25. Неповратни вентил ПН10/16, предвиђен за монтажу између прирубница, 
радна темепратура маx 100Ц, комплет са контраприрубницама и 
прирубничким сетовима
ДН80 ком. 2
ДН100 ком. 2

1.26. Кугл славина, навојна ПН10/16
ДН15 (за санитарну воду) ком. 2
ДН20 (за санитарну воду) ком. 5
ДН25 (за санитарну воду) ком. 9
ДН32 (за санитарну воду) ком. 4
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ДН40 ком. 4
1.27. Лептир вентил, предвиђен за монтажу између прирубница, комплет са контра 

прирубницама и прирубничким сетовима ПН10/16 ФАФ или одговарајући.
ДН65 ком. 2
ДН80 ком. 6
ДН100 ком. 15

1.28. Гумени компензатор за циркулационе пумпе, за спречавање преноса 
вибрација у цевоводима ПН10, радна темепратура 100Ц СТЕНФЛЕX, или 
одговарајући.
ДН40, навојни ком. 5

1.29. Гумени компензатор за циркулационе пумпе, прирубнички, за спречавање 
преноса вибрација у цевоводима ПН10, радна темепратура 100Ц, комплет са 
контра прирубницама и прирубничким сетовима ПН10/16 СТЕНФЛЕX, или 
одговарајући.
ДН80 ком. 4
ДН100 ком. 4

1.30. Термометар, комплет са месинганом чауром за уградњу на цевовод опсега 0-
120 Ц, Ф80 ком. 13

1.31. Манометар са манометарском славином, опсега 0-6 бар, Ф80 ком. 24
1.32. Славина за пражњење, навојна

Р1/2" ком. 16
Р1" ком. 8
Р2" ком. 2

1.33. Бојлер за топлу санитарну воду, термоизолован, са анодном заштитом, 
индикатором температуре, прикључцима за хладну/топлу/рециркулисану 
воду, прикључцима за сензоре, запремине 400 лит, са цевном змијом за 
индиректно загревање топле санитарне воде и електро грејачем снаге 3x3 
кW. АХ 400 УНО Босцх или одговарајући.

ком. 1

1.34. Сигурносни вентил са опругом и атестом, предвиђен за санитарну воду, Р3/4", 
притисак отварања 6.0 бар ком. 1

1.35. Експанзиона посуда за санитарну воду проточна.
Запремина 25 лит АQУАПРЕССО АДФ 25.10 ПНЕУМАТЕX, или одговарајући. ком. 1

1.36. Разделник / сабирник, израђен од челичне бешавне цеви, са плитким 
данцима на крајевима, комплет са свим потребним прикључцима (према 
радној докуметацији), очишћен и минизиран, пречник ДН150, дужина 2900 мм 

ком. 2
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1.37 Одзрачна посуда, запремине 1 лит, израђена од челичне бешавне цеви ДН65 
x 300 мм, комплет са одзрачном цеви и кугл вентилом Р1/2" ком. 2

1.38. Одзрачна посуда, запремине 5 лит, израђена од челичне бешавне цеви 
ДН150 x 300 мм, комплет са одзрачном цеви и кугл вентилом Р1/2" ком. 6

1.39. Аутоматски одзрачни вентил Р1/2", радна температура макс 100Ц са 
неповратним вентилом и кугл славином за затварање приликом 
сервисирања, Цалеффи, или одговарајући.

компл. 12

1.40. Систем за допуњавање грејног система и припрему грејног флуида 
састављен од следећих елемената указаних ниже, цена по комплету: компл. 1

пумпа за повишење притиска
Тип: ЦМ1-5 Грундфос
Проток: 2.10 м3/х
Напор: 210 кПа
Ел. подаци: П=460W, 400В
комплет са холендерима за прикључење на цевни развод, или одговарајући.

ком. 1

самоиспирајући филтер ХYДРА М 1" или одговарајући ком. 1
Омекшивач воде симплеx, ВАС 100, капацитета 400 м3/1дХ, комплет са 
таблетираној соли (100 кг) компл. 1

Водомер 1", импулсни компл. 1
Дозирна пумпа ДДЦ 6-10 АР-ПВЦ Грундфос са посудом  или одговарајући 
запремине 50 лит компл. 1

Оптигуард МЦП5120 - хемикалија за котловске системе кг 46
Тестер за тврдоћу воде ком. 1
Вентил за заштиту санитарне водовода од повратног струјања флуида, 
категорије 4 из система централног грејања, ЕН 1717 и ЕН 12729, тип 574, 
навојни Р1", Цалеффи или одговарајући.

ком. 1

Пресостат за ограничење притиска у систему током пуњења система 0-2 бар ком. 1
1.41 Црне бешавне цеви СРПС ЕН 10297-1 и СРПС ЕН 10220 Ч1212

ДН25 (Ф33.7x2.6) м 1 30
ДН40 (Ф48.3x2.6) м 1 39
ДН80 (Ф88.9x3.2) м 1 39
ДН100 (Ф108x3.6) м 1 72

1.42. Цеви од полипропилена ПН10, за развод санитарне воде у котларници (довод 
воде на термостатски вентил котла и повезивање система за припрему воде). 
Позиција обухвата фазонске комаде и сав потребан помоћни материјал за 
монтажу
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ППР25 м 1 40
ППР32 м 1 10

1.43. Додатак на црне цеви, укључује фитинге, електроде, техничке гасове. Узима 
се 30% од позиције црних цеви % 30

1.44. Носачи и ослонци цевовода и опреме израђени од поцинкованог челика, 
МУПРО или одговарајући. Узима се 20% од позиције цеви % 20

1.45. Чишћење од рђе, минизирање у два слоја и лакирање лаком отпорним на 
темепратуре од 120Ц, у боји по жељи Инвеститора м2 76

1.46. Топлотна изолација цевних водова у котларници, разделника и сабирника 
каменом вуном, дебљине 50мм, у опшивци од алуминијумског лима дебљине 
0.55мм, комплет са прибором за монтажу

м2 165

1.47. Топлотна изолација цевне мреже санитарне воде, довод воде на 
термостатски вентил котла, изолацијом од експандираног каучука тип К ФЛЕX 
СТ, или слично , дебљине изолације 25 мм, укључујући помоћни материјал, за 
цеви следећих димензија
ППР Ф25 м 1 40
ППР Ф32 м 1 40

1.48. Грађевински радови, пробијање отвора и друго. ком 1
1.49. Испитивање инсталација на непропусност, хладном водом према техничким 

прописима ком 1

1.50. Пробни погон, мерење и регулација протока са израдом Извештаја мерења 
од стране овлашћење организације, топла проба, све до потпуне 
функционалности инсталације уз претходно двоструко испирање комплетне 
инсталације, израда упутства за руковање инсталацијом и обука радника у 
експлоатацији.
О свим испитивањима потребно је сачинити записник. 

ком 1

1.51. Отварање градилишта и припремно завршни радови ком 1
1.52 Пројекат изведеног стања . Уношење измена насталих током извођења у 

један примерак пројекта за извођење и израда пројекта изведеног објекта 
(ПИО) од стране одговрног извођача радова

ком 1

УКУПНО КОТЛАРНИЦА , ПРИПРЕМА  ТОПЛЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ И 
ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ

2.Радијаторско грејање и цевни развод система ваздушног грејања
НАПОМЕНА: За сваку позицију предмера предвидети набавку, испоруку 

и уградњу уколико другачије није описано
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2.1. Ручни балансни вентил навојни са прикључцима за мерни инструмент и 
испусном славином СТАД ИМИ, или одговарајући
Р6/4" ком. 1
Р2" ком. 1

2.2. Кугл славина, навојна ПН10/16
ДН50 ком. 1

2.3. Лептир вентил, предвиђен за монтажу између прирубница, комплет са контра 
прирубницама и прирубничким сетовима ПН10/16 ФАФ или одговарајући.
ДН65 ком. 1

2.4 Аутоматски одзрачни вентил Р1/2", радна температура макс 100Ц са 
неповратним вентилом и кугл славином за затварање приликом 
сервисирања, Цалеффи, или одговарајући.

ком. 18

2.5. Славина за пражњење, навојна
Р1/2" ком. 24

2.6. Термостатски радијаторски вентил, угаони,са граничником протока, 
контролном и функцијом затварања. ПН10, маx 120Ц Ецлипсе ИМИ 
Хyдрониц-ХЕИМЕИЕР, или одговарајући.
Р1/2" ком. 37

2.7. Термостатска глава: са скривеним подешавањем, у антивандал изведби, тип 
Б ИМИ Хyдрониц-ХЕИМЕИЕР, или одговарајући (монтажа на грејне приборе 
снаге 600 и више вати)

ком. 37

2.8. Кључ за подешавање термостатске главе, тип Б ИМИ Хyдрониц-ХЕИМЕИЕР, 
или одговарајући. ком. 2

2.9. Алуминијумски чланкасти радијатор ВОX, или одговарајући.
VОX350/95, Q=95 W / дТ=50Ц чл. 175
VОX500/95, Q=127 W / дТ=50Ц чл. 45
VОX800/95, Q=181W / дТ=50Ц чл. 202

2.10. Радијаторски навијак навојни, ПН10, тмаx=120°Ц. Навијак има следеце 
функције: регулација и затварање. Регутец Ф, ИМИ Хyдрониц-ХЕИМЕИЕР, 
или одговарајући.
Р1/2" ком. 37

2.11 Радијаторске спојнице, чепови, редукције, ручне радијаторске одзраке, ручна 
испусна славина Цалеффи или одговарајући, комплет по грејном телу комплет 37

2.12. Ослонци радијатора (конзоле, жабице, одстојници) комплет 37
2.13. Грејни електрични каблови за заштиту од замрзавања кровног цевног развода комплет 2
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вентилационе коморе, тип Деви пипегуард 10 (са одавањем топлоте 10w/м), 
дужине 5м и термостата са сензором за електрогрејне каблове, производ 
Деви рег 330 или одговарајући.

2.14. Црне бешавне цеви СРПС ЕН 10297-1 и СРПС ЕН 10220 Ч1212
ДН15 (Ф21.3x2.0) м 1 291
ДН20 (Ф26.9x2.3) м 1 78
ДН25 (Ф33.7x2.6) м 1 45
ДН32 (Ф42.4x2.6) м 1 198
ДН40 (Ф48.3x2.6) м 1 129
ДН50 (Ф60.3x2.9) м 1 27
ДН65 (Ф76.1x2.9) м 1 180

2.15. Додатак на црне цеви, укључује фитинге, електроде, техничке гасове, 
ослонце. Узима се 50% од позиције црних цеви % 30

2.16. Носачи и ослонци цевовода и опреме израђени од поцинкованог челика, 
МУПРО или одговарајући. Узима се 20% од позиције цеви % 20

2.17. Чишћење од рђе, минизирање у два слоја и лакирање лаком отпорним на 
темепратуре од 120Ц, у боји по жељи Инвеститора м2 190

2.18. Топлотна изолација цевних водова на крову објекта каменом вуном, дебљине 
50мм, у опшивци од алуминијумског лима дебљине 0.55мм, комплет са 
прибором за монтажу

м2 9

2.19. Топлотна изолација цевне мреже радијаторског и ваздушног грејања, 
монтиране под спуштеним плафоном, изолацијом од експандираног каучука 
тип К ФЛЕX СТ, или одговарајући , дебљине изолације 25 мм, укључујући 
помоћни материјал, за цеви следећих димензија:
ДН15 м 1 378.3
ДН20 м 1 101.4
ДН25 м 1 58.5
ДН32 м 1 257.4
ДН40 м 1 167.7
ДН50 м 1 35.1
ДН65 м 1 234

2.20. Грађевински радови, пробијање отвора и друго. ком 1
2.21. Испитивање инсталација на непропусност, хладном водом према техничким 

прописима ком 1
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2.22. Пробни погон, мерење и регулација протока са израдом Извештаја мерења 
од стране овлашћење организације, топла проба, све до потпуне 
функционалности инсталације уз претходно двоструко испирање комплетне 
инсталације, израда упутства за руковање инсталацијом и обука радника у 
експлоатацији.
О свим испитивањима потребно је сачинити записник. 

ком 1

2.23. Отварање градилишта и припремно завршни радови ком 1
2.24. Пројекат изведеног стања . Уношење измена насталих током извођења у 

један примерак пројекта за извођење и израда пројекта изведеног објекта 
(ПИО) од стране одговрног извођача радова

ком 1

УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ЦЕВНИ РАЗВОД СИСТЕМА ВАЗДУШНОГ 
ГРЕЈАЊА

3.ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ ОБЈЕКТА
НАПОМЕНА: За сваку позицију предмера предвидети набавку, испоруку 

и уградњу уколико другачије није описано
3.1. К-1/В-1_Клима комора за вентилацију фискултурне сале 

(убацивање/извлачење), за спољашњу уградњу, са ротационим 
високоефикасним рекуператором топлоте, мешном секцијом, топловодним 
грејачем ваздуха, филтерима класе Г4 мрежасти и Ф7 врећасти на комори 
свежег ваздуха и Г5/М5 мрежастим филтером на комори за извлачење. Обе 
коморе су са ЕЦ моторима вентилатора са фреквентно регулисаним бројем 
обртаја. У комплету са флексибилним спојевима са каналима, дамперима са 
моторним погоном (тип моторног погона види пројекат аутоматике) и 
антивибрационом основом за комору. Страна опслуживања ЛЕВА према 
свежем ваздуху.
Параметри ваздуха, зимски услови:
На рототерму
Тс=-15оЦ, 90% свеж ваздух 4700м3/х, улаз
Ти=+15оЦ, 40% отпадни ваздух 3500м3/х, улаз
Тс=+6.03оЦ, 30.6% свеж ваздух 4700м3/х, излаз
Ти=-13.07оЦ, 97.9% отпадни ваздух 3500м3/х, излаз
Ефикасност рототерма-81.81%
Мешна секција
Тс=+6.03оЦ, 30.6% свеж ваздух 4700м3/х, улаз
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Ти=+15оЦ, 40% отпадни ваздух 3300м3/х, улаз
Тм=+9.9оЦ, 38% 8000м3/х (мешавина 100%)
Топловодни грејач:
- топловодни грејач капацитет грејања 54кW, режим воде 80/60ОЦ , 
температура ваздуха на излазу +32°Ц
Параметри ваздуха, летњи услови:
Тс=+33оЦ, 33% свеж (100%)
Климатизација није предвидјена
Технички подаци:
Вентилатор свеж ваздух:
- проток ваздуха 8000м3/х, слободни напор вентилатора 300Па, електрична 
снага вентилатора 5.2кW
Вентилатор отпадни ваздух:
- проток ваздуха 6800м3/х, слободни напор вентилатора 400Па, електрична 
снага вентилатора 5.2кW
Димензије и тежина:
- ШxВxД-1965x2217x2940мм, тежина агрегата 1451кг

Хyдрониц АX`М 120, или одговарајући ком. 1
3.2. АУТОМАТИКА за клима комору

3.2.1. Испорука и монтажа МОТОРНОГ ПОГОНА ДЕМПЕРА производ Белимо или 
одговарајући
тип НМ230П - он/офф ком. 2
тип НМ24П-СР - модулирајући ком. 1

3.2.2 Испорука и монтажа периферних елемената аутоматике
ДЦТФ000320-антимраз термостат ком. 1
ДППТ11000 - спољни сензор температуре ком. 1
Сензор температуре воде НТЦ060WХ03 ком. 1
ДЦПД010100 - диференцијални пресостат 50...500Па ком. 3
Сензор температуре ваздуха НТЦ060ХФ3 ком. 2
Сензор температуре ваздуха каналски ДПДТ011000 ком. 1
Сензор диференцијалног притиска СПКТ ком. 2
Укупно периферија компл. 1

Град Шабац / Конкурсна докуметација за ЈН (04/20) | 214 од 232



3.2.3 Испорука и израда електро ормана са контролером за систем климатизације:
Кућиште ормана Евротехна КБ2/4 650x550x210мм ком. 1
ЦАРЕЛ к.вент контролер + пГДЕ ком. 1
Компакт прекидач 30А ком. 1
Контактор АББ АФ32-30-00 ком. 3
Мот.заш. Прекидач АББ МС32-32 ком. 3
Аут. Осигурач АББ С201 Ц6 1п ком. 2
Аут. Осигурач АББ С203 Ц4 3п ком. 5
Сигнална лампица Сцхрак ком. 6
Трансформатор 230/24В 50ВА ЕПРОМ ком. 1
Реле асиметрије фаза Сцхрацк УР5П3011 ком. 1
Релеј 24В, 1п Пхоениx Цонтацт или одговарајући ком. 5
Трополни прекидач ком. 3
Укупно електро орман: компл. 1

3.2.4. Повезивање командног ормана и периферије компл. 1
3.2.5 Програмирање контролера, пуштање система у рад, функционално 

тестирање система, израда техничке документације, упутства за рад и обука 
корисника

компл. 1

3.3 В-2_Кровни одсисни вентилатор за извацивање отпадног ваздуха из тоалета, 
у комплету са неповратном клапном, флексибилним везама са 
вентилационим каналима
Технички подаци одсисног вентилатора:
- проток ваздуха 850м3/х, слободни напор вентилатора 300Па, електрична 
снага вентилатора 0.301кW, са монтажним комплетом за раван кров

Солер&Палау, ТХ-2000 3В (230В 50/60ХЗ) ВЕ Н6, или одговарајући ком. 1
Солер&Палау, ЦАР-315 неповратна клапна, или одговарајући ком. 1

Солер&Палау, ЈБС-560 монтажа на раван кров, или одговарајући ком. 1
3.4 В-3.1 и В-3.2_Канални одсисни вентилатор за извацивање отпадног ваздуха 

из тоалета, неповратном клапном, флексибилним везама са вентилационим 
каналима
Технички подаци одсисног вентилатора:
- проток ваздуха 170м3/х, слободни напор вентилатора 150Па, електрична 
снага вентилатора 0.034кW
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Солер&Палау, ЦАБ-100-Е (230В50/60ХЗ) ВЕ, или одговарајући ком. 2
Солер&Палау, ЦАР-160 неповратна клапна, или одговарајући ком. 2

Солер&Палау, АЦОПЕЛ Д160, или одговарајући ком. 4
3.5. Пригушивач буке правоугаоног попречног пресека, произвођач ИМП Линдаб, 

или слично
В-2 ДЗ-2 / 100 / 4 560x300x1250 ком. 1
К-1 ДЗ-2 / 200 / 3 1000x1000x2000 ком. 1
В-1 ДЗ-2 / 200 / 3 900x900x1500 ком. 1

3.6. Спољашње противкишне жалузине узимање свежег ваздуха на крову, 
произвођач ИМП Линдаб, или одговарајући
АЗР 4_2000x600 ком. 1

3.7. Спољашње противкишне жалузине избацивање отпадног ваздуха, 
произвођач ИМП Линдаб, или одговарајући
АЗР 4_2000x600 ком. 1
АЗР 4_200x200 ком. 2

3.8. Вентилационе решетке, убацивање ваздуха
3.8.1 Вентилационе млазнице за уградњу у округле канале, ИМП Линдаб, или 

одговарајући , следећих димензија и типова:
ВС-4 125,
Л=330м3/х, дП=32Па,
Инсталациони угао -15°,
Угао Млаза 0°

ком. 12

ВС-4 125,
Л=330м3/х, дП=32Па,
Инсталациони угао 0°,
Угао Млаза -5°

ком. 12

3.9 Вентилационе решетке, извлачење ваздуха
3.9.1 Вентилационе решетке у комплету са ручним регулатором протока за 

уградњу у округле канале, произвођач ИМП Линдаб,или одговарајући , 
следећих димензија и типова:
СК-2/Ф 825x325 ком. 5

3.9.2 Вентилационе решетке у комплету са ручним регулатором протока за 
уградњу у зидове, произвођач ИМП Линдаб,или одговарајући , следећих 
димензија и типова:
АР-1/В-Ф 225x125 ком. 6
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3.9.3 Вентилациони вентили за извлачење ваздуха из тоалета, произвођач ИМП 
Линдаб,или одговарајући , следећих димензија и типова:
КУ 100 ком. 8
КУ 125 ком. 5

3.10 Ручне регулационе клапне, правоугаоног облика, призвођач ИМП Линдаб, или 
одговарајући, следећих димензија:
РЖ-1 150x150 ком. 2
РЖ-1 200x200 ком. 1

3.11. Ручне регулационе клапне, округлог облика, призвођач ИМП Линдаб, или 
одговарајући, следећих димензија:
ДЛ-1/Р 100 ком. 8
ДЛ-1/Р 125 ком. 5
ДЛ-1/Р 550 ком. 2

3.12. Пожарне клапне округлог попречног пресека, са топивим елементом, 
нормално отворене, са задржавањем пожара 120 минута (ЕИ120), призвођач 
ВИС Цомпанy, или одговарајући, следећих димензија:
ПККО-М ø160 ком. 1

3.13. Поцинковани канали,округлог попречног пресека са свом припадајућом 
арматуром за монтажу, убацивање ваздуха
фи 550,δ=0.8мм м 1 96
фи 800,δ=0.8мм м 1 5
укупно спиро канала кг 1115

3.14. Поцинковани канали,округлог попречног пресека са свом припадајућом 
арматуром за монтажу, извлачење ваздуха
фи 100,δ=0.5мм м 1 3
фи 125,δ=0.5мм м 1 5
фи 160,δ=0.5мм м 1 16
фи 350,δ=0.8мм м 1 8
фи 450,δ=0.8мм м 1 8
фи 550,δ=0.8мм м 1 8
фи 650,δ=0.8мм м 1 9
фи 700,δ=0.8мм м 1 10
укупно спиро канала кг 510
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3.15. Поцинковани канали,правоугаоног попречног пресека
100x100,δ=0.5мм м 1 3
100x150,δ=0.5мм м 1 2
150x150,δ=0.5мм м 1 19
200x150,δ=0.5мм м 1 4
200x200,δ=0.5мм м 1 6
225x125,δ=0.5мм м 1 3
250x200,δ=0.5мм м 1 1
300x200,δ=0.75мм м 1 3
560x300,δ=1.0мм м 1 2
650x600,δ=1.0мм м 1 4
800x600,δ=1.0мм м 1 6
900x900,δ=1.0мм м 1 3
1000x1000,δ=1.0мм м 1 4
1600x710,δ=1.25мм м 1 12
2200x1000,δ=1.25мм м 1 1
укупно поцинкованих канала кг 1160

3.16. Додатак на поцинковане канале за фазонске комаде, прирубнице и 
прирубничке сетове, ослонце. Узима се 30 % од позиције поцинкованих 
канала

% 30

3.17. Флексибилни канали,округлог попречног пресека, неизоловани изоловани 
(извлачење ваздуха) са свом припадајућом арматуром за монтажу
фи 100 м 1 15
фи 125 м 1 9

3.18. Изолација канала, слабогоривом изолацијом од каучука, К-флеx СТ АД, или 
одговарајући, дебљине 10мм

м2 140
3.19. Бојење изолације од експандираног каучука, РАЛ у сагласности са 

архитектонским пројектом и инвеститором
м2 140

3.20. Изолација канала, каменом вуном, кашираном ојачаном алуминијумском 
фолијом дебљине 50мм (канали на крову, указано у графичкој документацији)

м2 150
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3.21. Ситни грађевински радови ком 1
3.22. Испитивање и пуштање инсталације у рад, мерење и регулација протока са 

израдом Извештаја мерења од стране овлашћење организације, израда 
упутства за руковање инсталацијом и обука радника у експлоатацији. О свим 
испитивањима потребно је сачинити записник. 

ком 1

3.23. Пројекат изведеног стања . Уношење измена насталих током извођења у 
један примерак пројекта за извођење и израда пројекта изведеног објекта 
(ПИО) од стране одговрног извођача радова

ком 1

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА  ВЕНТИЛАЦИЈУ ОБЈЕКТА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КОТЛАРНИЦА, ПРИПРЕМА ТОПЛЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ  И 
ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ И ЦЕВНИ  РАЗВОД  СИСТЕМА 
ВАЗДУШНОГ ГРЕЈАЊА 
ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ ОБЈЕКТА

УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ Д

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  У ОШ „МАЈУР“ У МАЈУРУ 

А ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
В ЕЛЕКТРО РАДОВИ
Г ДОЈАВА ПОЖАРА
Д МАШИНСКИ  РАДОВИ

УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ 
“МАЈУР“
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКO-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:

ЕЛЕКТРО РАДОВИ:

ДОЈАВА ПОЖАРА :

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:

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

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

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 укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без  

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

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

Редни 
број
[1]

Опис радова

[2]

Материјал/опрема и захтевани 
критеријуми

[3]

Произвођачи

[4]

Модел

[5]

9.3

Израда фасаде од камене вуне д=10 цм у складу 
са  стандардом  ЕН  13162  минималне  топлотне 
проводљивости Ламбда=0,0035. Подлога на коју 
се  лепе  плоче  мора  бити  сува  и  чврста. 
Потребно  је  премазати  површину  подлогом, 
плоче се лепе и типлују типловима са металним 
клином. Обавезно је постављање угаоних лајсни 
са мрежицом по угловима и око отвора. У први 
слој  лепка  утапа  се  пвц  мрежица,  а  након 
сушења наноси други слој лепка. Обавезан је и 
премаз  фасадном  подлогом  у  боји  фасаде  и 
израда  рајбоване  или  заглађене  фасаде  зрна 
д=2мм  у  два  тона,  један  светлији,  а  други 
тамнији.  Напомена:  Материјал  мора  бити  у 
комплетном систему од истог  произвођача  који 
ће  дати  гаранцију  на  цео  систем  и  мора 
одговарати  технологији  израде  за  камену  вуну. 
Обрачун по м2 све комплет.

Kамене вуне д=10 цм у складу са стандардом 
ЕН  13162  минималне  топлотне 
проводљивости Ламбда=0,0035. 
У први слој  лепка утапа се пвц мрежица,  а 
након  сушења  наноси  други  слој  лепка. 
Напомена:  Материјал  мора  бити  у 
комплетном  систему  од  истог  произвођача 
који ће дати гаранцију на цео систем и мора 
одговарати  технологији  израде  за  камену 
вуну. Обрачун по м2 све комплет. 

9.1

СВЕТИЉКЕ треба  да  су  идентичне  наведеним 
према  датм  карактеристикама:  Произвођач 
светиљки треба да послује у складу са системом 
управљања квалитетом ИСО 9001:2008. Понуђач 
који  не  нуди  светиљке  предвиђене  пројектом, 
треба  да  достави  поменуте  произвођачке 
сертификате, као и описом тражене сертификате 
за  сву  опрему  коју  нуди.  
Уколико  се  тип  који  се  нуди  разликује  од  оног 
предвиђеног  овим  тендером,  понуђач  је  дужан 
приликом  предаје  свог  техничког  решења 
Инвеститору  да  достави  урађене  прорачуне  у 
софверском пакету Диалуx или Релуx.

СВЕТИЉКЕ  треба  да  су  идентичне 
наведеним  према  датм  карактеристикама: 
Произвођач  светиљки  треба  да  послује  у 
складу са  системом управљања квалитетом 
ИСО  9001:2008.  Понуђач  који  не  нуди 
светиљке  предвиђене  пројектом,  треба  да 
достави поменуте произвођачке сертификате, 
као  и  описом  тражене  сертификате  за  сву 
опрему  коју  нуди.  
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Испорука  са  монтажом  и  повезивањем:свет. 
Светиљка  која  је  одговарајућа типу  Пхилипс 
ЦореЛине  Сурфаце  СМ120В  ЛЕД37С/840  ПСУ 
W60Л60

1.1.1

Kotao, челични тропромајни топловодни котао за 
ложење сечке снаге 360 кW у складу са ЕН 303-
5.
Кућиште  ложишта  од  дуплозидног  челика  за 
предгревање ваздуха за сагоревање и хлађење 
унутрашњих лимова керамичке облоге ложишта. 
Ложиште је од специјалног ватроотпорног бетона 
који  гарантују  потпуну  гасификацију  и 
сагоревање горива. На горњем делу ложишта су 
лучне опеке које су заменљиве, а израђене су од 
ватросталног материјала са челичним влакнима. 
Ложиште је опремљено са покретним решеткама 
које  су  ваздухом  хлађене,  на  којој  се  врши 
сагоревање  горива.  Покретне  решетке  су  од 
челичног лива отпорног на високе температуре и 
лако  заменљиве.  Ова  врста  технологије  је 
погодна  за  сагоревање  биомасе  влажности  до 
60%. Аутоматско чишћење пепела се налази на 
дну  решетке  које  се  избацује  са  спиралом  из 
ложишта  у  контејнер  за  пепео.  Ваздух  за 
сагоревање  се  контролисано  убацује  помоћу 
вентилатора, 2 демпера и 2 сензора за примарни 
и секундарни ваздух. Ложиште је опремљено са 
аутоматском потпалом.
Ложиште је обезбеђено мерењима:
• Мерење температуре ложишта
•  Мерење  температуре  шамотног  бетона  или 
шамотног озида
• Мерење температуре у зони испод ложишта 
• Мерење подпритиска у ложишту (електронско)
Хоризонтални  тропромајни  измењивач 
произведен  од  заварене  челичне  конструкције 
који  се  поставља  на  ложиште.Турболатори  за 
измењивач топлоте за већи степен корисности. 
Термички  изолована  предња  врата  потпуно  се 

Kotao, челични тропромајни топловодни котао 
за ложење сечке снаге 360 кW у складу са ЕН 
303-5.
Кућиште ложишта од дуплозидног челика за 
предгревање  ваздуха  за  сагоревање  и 
хлађење  унутрашњих  лимова  керамичке 
облоге ложишта. 
Ова  врста  технологије  је  погодна  за 
сагоревање  биомасе  влажности  до  60%. 
Ложиште  је  опремљено  са  аутоматском 
потпалом.
Температура  димних  гасова  на  излазу  из 
измењивача је од 130 до 200°Ц.
• Техничке карактеристике:
•  Називни  капацитет  360  кW  (108-360  кW) 
модулисана  регулација  у  опсегу  30  -100% 
оптерећења
• Дозвољени радни притисак: макс. 5 бар
• Димензије котла:
Дужина: ≤ 3450 мм
Ширина: ≤ 1250 мм
Висина: ≤ 2600 мм
• Тежина празног котла: ≤5.600кг
• Садржај воде котла: 1.100 литара
• Потисни и повратни вод котла: ДН80
•  Електрична  снага,  при  максималном 
оптерећењу котла: 12,4 кW
•  Максимална  температура  полазног  вода: 
110°Ц
•  Степен  корисности:  мин.  92%  на  100% 
оптерећња
•  Минимална  температура  повратне  воде  у 
котао: 65°Ц
• Елек. напајање: 3x400В / 50Хз 25А
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отварају  и  дозвољавају  потпун  приступ  цевном 
измењивачу  за  сервисирање  и  одржавање. 
Пнеуматско чишћење измењивача са вентилима 
и сигурносном опремом за компримовани ваздух. 
Температура  димних  гасова  на  излазу  из 
измењивача је од 130 до 200°Ц.
Котао се састоји од следећих склопова:
•  ватроотпорни  пужни  транспортер  за  довод 
горива у ложишно корито котла
•  регулација  довода  горива  која  се  састоји  од 
дозирног  резервоара  са  регулацијом  нивоа 
горива путем инфрацрвене фотоћелије
• Отпепељивање ложишта у контејнер запремине 
240 Л
• регулација температуре повратног вода
•  Ламбда  сонда  за  мерење  удела  кисеоника  у 
димниним  гасовима  (за  регулацију  ваздуха  за 
сагоревање  према  количини  горива  унетог  у 
ложиште)
Сигурносни уређаји:
•  сигурносна  електрична  блокада  за  врата 
ложишта и измењивача
• независни спринклер уређај
•  Ћелијаста  Валвола  за  заштиту  од  поврата 
пламена,  баријера  према  доводу  горива  и 
уситњавање крупних комада сечке
• праћење притиска димних гасова у ложишту
• праћење температуре димних гасова у ложишту
Техничке карактеристике:
•  Називни  капацитет  360  кW  (108-360  кW) 
модулисана  регулација  у  опсегу  30  -100% 
оптерећења
• Дозвољени радни притисак: макс. 5 бар
• Димензије котла:
Дужина: ≤ 3450 мм
Ширина: ≤ 1250 мм
Висина: ≤ 2600 мм
• Тежина празног котла: ≤5.600кг
• Садржај воде котла: 1.100 литара
• Потисни и повратни вод котла: ДН80
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•  Електрична  снага,  при  максималном 
оптерећењу котла: 12,4 кW
• Максимална температура полазног вода: 110°Ц
•  Степен  корисности:  мин.  92%  на  100% 
оптерећња
• Минимална температура повратне воде у котао: 
65°Ц
• Елек. напајање: 3x400В / 50Хз 25А
Гориво:
Сечка лт. ÖНОРМ М 7133, садржај влаге: маx. W 
60,  величина  сечке:  маx.  Г  50,  Пеллетс  лт. 
ÖНОРМ М 7135,  ДИН плус,  одер ЕН 14961-2 - 
Классе А1
Котловска  јединица  је  опремљена  свим 
потребним  прикључцима  за  пуњење/ 
пражњењење, развод и поврат топле воде, као и 
прикључцима за довод ваздуха за сагоревање и 
прикључком за димне гасове.
Уз котао се испоручују:
• контраприрубнице са вијцима и заптивачима
• алат за чишћење

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 
Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у 
свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из  
прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

Датум: Потпис овлашћеног лица:
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XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 
назив понуђача

располажем  опремом  за  извођење  предметних  радова,  чија  је  врста,  количина,  година 
производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

Редни 
број Врста и тип Количина Година 

производње

Облик 
поседовања 

(својина, 
закуп, лизинг)

Напомен

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Датум: Потпис овлашћеног лица
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XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији 
уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

Ре
дн

и 
бр

. Назив уговора
(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 
намена објекта) 

Година 
завршетка 

реализације 
уговора 

Наручилац Вредност
(динара без ПДВ-а)

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.
Напомена:  Уз  ову  листу потребно  је  приложити уговоре,  одговарајуће  стране  окончаних  
ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац  
садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Датум: Потпис овлашћеног лица
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној  набавци, чија листа је наведена у 
следећој табели:

Ре
дн

и 
бр

ој
:

Име и презиме 
извршиоца: Број лиценце:

Назив понуђача / 
учесника у 
заједничкој 

понуди код кога 
је лице 

ангажовано

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце  која се мора оверити 
његовим потписом..
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 
извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 
сагласност  Наручиоцу.  Oсобље  мора  бити  квалификација  истих  или  бољих  од  захтеваних,  што  понуђач 
документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

Датум: Потпис овлашћеног лица
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XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  

за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

• ___________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

(навести врсту радова), у вредности од _______________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),     а 

на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:  ________________________

Датум завршетка радова:  ______________________

Навести  у ком облику је изводио радове: ______________ (облик сарадње: САМОСТАЛНО 
или ЧЛАН ГРУПЕ или ПОДИЗВОЂАЧ)

Ова  потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге  сврхе се не може 
употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

Датум: Потпис  овлашћеног  лица 
наручиоца изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну  
и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје 

И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем  да  се обавезујем  да  ћу,  уколико  у  поступку  јавне  набавке 
радова 

                    будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу 
уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента 
увођења  у  посао,  Наручиоцу  доставити, оригинал  или  оверену  копију полисе 
осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања 
од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са 
важношћу  за  цео  период  извођења  радова  тј.  до  предаје  истих  наручиоцу  и 
потписивања записника о примопредаји радова. 

Датум: Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник  
групе понуђача.
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XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач  __________________________________________________,  са 
седиштем у ____________________________,  по пријави коју је  поднео Наручиоцу и 
обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се 
изводити   радови  који  су  предмет  јавне  набавке,  детаљно  је  прегледао  локацију  и 
извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације 
потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима 
градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у 
цени ни обиму радова.  

Датум: Потпис

За Наручиоца: _______________________      
(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда  
била прихватљива.  Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени  
члан групе понуђача и представник Наручиоца.
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