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

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

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

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

брoj: 3/2019 , број одлуке  4-62/2019-II од  20.02.2019. године године и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку број: 4-63/2019-II  од  20.02.2019. године  године, припремљена 

је  

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  
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ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ,  
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Општина Пландиште  . 

Адреса наручиоца: Војводе Путника 38  . 

Матични број : 08057567  . 

ПИБ: 102002904   

Шифра делатности: 8411   

Интернет страница наручиоца:  www.plandiste-opstina.rs  . 

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе  . 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

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

уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно 

извођење грађевинских радова. 

 

3.  Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 3/2019  су радови. 

  

4. Циљ поступка 

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

 

5. Резервисана јавна набавка 

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

6. Електронска лицитација 

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

 

7.  Лице за контакт или служба 

Лице (или служба) за контакт:Милош Манојловић, 

е-mail адреса (или број факса): milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs. 

 

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

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

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

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:3/2019 је извођење радова на 

реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“– одељење у Великом 

Гају  . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 

45311000– радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови; 

45420000 – радови на уградњи столарије; 

45454000 – радови на реконструкцији; 

45350000 – машинске инсталације 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

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

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

1. Врста радова 

Радови на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“– 

одељење у Великом Гају 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 
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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.  

 Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног 

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

одговарајуће“.  

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

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

достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у 

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

уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

 

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

понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 

 

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

захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне 

документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, 

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

ЗЈН.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према 

понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала 

и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже 

немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену 

еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  

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

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

Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

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

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

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

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

се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  

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

којим се уређује планирање и изградња.  

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

при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора 

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

изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у 

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

Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским 

прописима. 

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

потписао Записник о примопредаји радова. 

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

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

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

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

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

праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

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

обавеза је Милош Манојловић, телефон: 013/862-166. 

 

4. Рок за извођење радова 

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

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

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

другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

 

5. Место извођења радова  

(Радови на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“– одељење 

у Великом Гају, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, изграђеног на катастарској парцели бр. 706/1 КО 

Велики Гај) 

 

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 

milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  

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

за пријем понуда.   

Лице за контакт:  Милош Манојловић телефон 013/862-166  . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше 

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

евидентирати од стране Наручиоца. 

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

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

извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. 

Конкурсне документације). 

 



Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 7 од 207 

 

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Техничку документацију чине: 

1.Главна свеска бр. 07-03/18 – 0; 

2.Пројекат архитектуре бр. 07-03/18-ИДП-А; 

3.Пројекат конструкције бр. 07-03/18-ИДП-К; 

4.Пројекат хидротехничких инсталација бр. 07-03/18-ИДП-ХТИ; 

5.Пројекат електроенергетских инсталација бр. 07-03/18-ИДП-4; 

6.Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара 1357/2018; 

7.Главни пројекат заштите од пожара 1357/2018; 

8.Пројекат машинских инсталација (инсталације централног грејања) бр. 07-03/18- 

ИДП-М; 

9.Пројекат спољног уређења бр. 07-03/18-ИДП-СУ; 

10.Елаборат енергетске ефикасности ЕЕЕ-133/18; 

11.Елаборат заштите од пожара Е-05/2018. 

 

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), 

Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину 

складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), 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. 
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВАНОМ ВЛАСНИШТВУ 

 

1. ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА  

 

Основна школе ,,Доситеј Обрадовић" - Одељење у Великом Гају је лоцирана у Великом 

Гају, на катастарској парцели број 706/1, К.О. Велики Гај, површине  9172 м2, према 

подацима Службе за катастар непокретности - Пландиште. Парцела се налази у улици Ђуре 

Јакшића бр. 3, и на њој постоје изграђени објекти. На деловима парцела 710 и 980 К.О. 

Велики Гај, предвиђено је извођење радова у смислу уређење саобраћајних приступних 

површина (за колски и пешачки саобраћај), са паркингом за путничка возила, пешачким 

стазама (тротоарима) – на парцели бр. 980, и приступом за противпожарна возила и 

пешачким стазама - на парцели бр. 710. 

Осим ових објеката , на парцели се налазе - и у катастарско топографском плану уцртани - 

терен за мали фудбал, површине 941,21 м², кошаркашки терен, површине 548,50 м² и 

септичка јама. Са дворишне стране објекта, у виду неограђеног дечијег игралишта 

постављена је опрема за децу предшколског узраста. 

Приступ наведеној предметној парцели остварује се са њене северозападне стране из улице 

Ђуре Јакшића, са парцеле кат. б р. 980 К.О. Велики Гај и са североисточне стране из улице 

Доситеја Обрадовића, односно са парцеле кат. бр. 974 К.О. Велики Гај. 

 

2. САДРЖАЈ ОБЈЕКТА И ОБУХВАТ РАДОВА 

 

Садржај објекта је одређен пројектним задатком који је дат на основу потреба инвеститора, 

а према прописима који важе за овакву врсту објеката. 

У постојећем стању објекат школске зграде (бр. 2) се састоји из подрума (испод дела 

објекта) и приземља. У подруму се налази остава у коју се улази  степеништем које је 

нефункционално, висина улазног отвора у односу на терен испред улаза је око 60 цм. У 

приземљу се налази 14 просторија: четири ходника, зборница, кухиња, два тоалета, 

учионица - вртић, приступно степениште, три учионице за децу школског узраста и сала. 

Објекат није термички изолован, висине просторија су од 356 цм до 481цм. 

Предвиђено је уклањање постојећег кровног покривача (бибер цреп) и летви, санација 

(поправка, замена) оштећених делова конструкције, дашчање, хидроизоловање, летвисање 

крова, постављање кровног покривача од фалцованог црепа, рушење или демонтажа дела 

зидова, рушење таванице изнад подрума, рушење подова, рушење постојећег приступног 

степеништа са дворишне стране и улазних степеника са уличне стране објекта и израда 

нових, израда преградних зидова и нове армиранобетонске таванице изнад подрума, 

изградња новог затвореног приступног стпеништа подруму, изградња пешачке приступне 

рампе са дворишне стране објекта и израда подова. Радовима је обухваћена замена 

спољашње столарије, као и дела унутрашње столарије, док се део унуташње столарије 

задржава уз поправке и репарацију. Предвиђено је да се објекат термички изолује, и да се 

изврши реконструкција инсталација чиме је садржај и квалитет објекта унапређен и 

прилагођен важећим стандардима за ову врсту објеката. 

Према новопројектованом стању, подрум се састоји од приступног подеста, затвореног 

приступног степеништа и техничке просторије, у приземљу се налазе: два ветробрана, улаз 

из дворишта, четири ходника, зборница, кухиња, четири тоалета (за децу школског узраста, 

за децу предшколског узраста, за запослене и један тоалет за особе са инвалидитетом), 

учионица - вртић, две учионице за децу школслог узраста, сала, гардероба уз салу, два 

приступна степеништа са подестом и приступна пешачка рампа. 

Осим предметне школске зграде, на парцели се врши реконструкција постојећег терена за 

мали фудбал и терена за кошарку, и израда платоа за приредбе у оквиру уређења дворишта 
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објекта, укључујући и дечије игралиште за децу предшколског узраста и приступне стазе и 

платое, а од помоћних објеката се планира и нова водонепропусна септичка јама, подземни 

резервоар за воду, као и улични оградни зидови (од опеке, са испуном поља од браварских 

профила) са колским и пешачким улазом (према улици Ђуре Јакшића), дворишна жичана 

ограда са металним стубићима (уз југоисточну границу парцеле, као и уз део североисточне 

и југозападне) и пешачке и колскопешачке стазе. 

Са северозападне стране предметне парцеле бр. 706/1 К.О. Велики Гај, у оквиру парцела 

кат. бр. 980 и кат. бр. 710 К.О. Велики Гај, предвиђено је уређење саобраћајних приступних 

површина (за колски и пешачки саобраћај) , са паркингом за путничка возила, пешачким 

стазама (тротоарима) – на парцели бр. 980, и приступом за противпожарна возила и 

пешачким стазама - на парцели бр. 710. 

 

3. ПРАВНИ ОСНОВ  

 

Најзначајнији прописи из ове области су:  

Устав Републике Србије („Сл.гласник  РС” бр. 98/06) 

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

29/10) 

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС” бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 

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

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

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

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

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

др.закон) 

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

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

УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 

Закон о заштити природе („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016) 

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

41/2009, 112/2015 и 80/2017) 
 

4. ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 

Извођач радова има обавезу да у току радова уклони сву оперму и материјал који се више 

неће користити, као и да га одложи или рециклира на одговарајући начин. Где год је могуће, 

отпад треба свести на минимум, треба га разврстати и третирати. Ове врсте отпада је могуће 

разврстати у току радова на рушењу: 

1. грађевински отпад од рушења: плочице, цигле, цреп, бетон и други отпад од рушења 

сличних карактеристика; 

2. дрво: врата, прозорски рамови, подови, летве, ламперија, осб плоче и др.; 

3. пластика: фолије за прозоре, пвц столарија, хармоника врата  и др.; 

4. стакло: из прозора и врата; 

5. метали: бојлери, електрични грејачи, обложене цеви, ограде, браварска врата, олуци, водо 

котлићи и др; 

6. електро-отпад: материјали за изолацију, жице и др.; 

7. санитарни матријали: керамички лавабои, wц шоље и др.; 

8. азбестни отпад; 
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У току извођења радова, производи се претежно грађевински отпад од рушења, нешто 

штетног опада као што су завршни слојеви боја и др., као и мање количине комуналног 

отпада. За отпад генерисан на овај начин се не очекује да ће имати значајан утицај на 

животну средину. Предвиђени радови по основу пројекта ће генерисати неколико типова 

отпада. Ови типови отпада су класификовани у складу са Европским каталогом отпада и 

Пописом опасног отпада, с обзиром да је Република Србија извршила хармонизацију 

законодавства у вези управљања отпадом са законодавством Европске уније. 

o Отпад из производње, формулације, снабдевања и употребе премаза  (боје, лакови и 

стаклене глазуре), заптивачи и штампарске боје 

o Уљни отпад и отпади течних горива 

o Паковања за отпад апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјал и заштитна одећа 

која није прецизирана на други начин 

o Грађевински и отпад од рушења  

o Комунални отпад (кућни отпад или сличан комерцијлани отпад, индустријски и 

институционални отпад), укључјући посебно прикупљене фракције. 

Очекује се стварање мањих количина опасног отпада који је потребно одвојити од 

неопасног комуналног отпада. У случају опасног отпада, извођач радова је дужан да 

поштује процедуру за управљање опасним отпадом, што подразумева скуплање и предају 

отпада овлашћеној фирми која се бави упарвљањем опасним отпадом, као и да попуни 

пропратну документацију.  

Различити типови отпада (пластична и стаклена амбалажа, електро-отпад, вишак уља) за 

које локално не постоји посебан систем сакуплања/ рециклаже, треба да буду одвојени од 

нерециклажног материјала и транспортовани до одговарајућих сабирних локација уз 

припадајућу документацију. Нерециклажни отпад  треба  транспортовати до одобрене 

депоније. 

Градилиште треба потпуно очистити, а отпад настао приликом рушења и сав други отад 

треба одложити у складу са наводима прецизираним у Предрачуну радова. Паљење или 

незаконито одлагање отпада је строго забрањено. 

Комунални и други отпад треба да буде сакупљен у контјнерима специјално дизајнираним 

за ову сврху и потребно га је редовно одвозити.  

Сав отпад мора да буде прикупљен и предат фирми овлашћеној за сакупљање и траспорт 

одређеног типа отпада. 

Отпад (опасан и неопасан) мора да буде ускладиштен посебно и сакупљен у складу са 

Правилником о категоријама, испитивању и класификацији („Службени гласник РС“ бр. 

56/10). Опасан отпад (који укључује тонере, електричну опрему и др.), може бити 

ускладиштен на локацији највише годину дана. Отпад треба предати фирми овлашћеној за 

преузимање овог отпада. Документацију у вези отпада треба држати на градилишту. 

 

Азбестни отпад 

Прилоком радова рушења уколико се нађе азбест на локацији на којој се изводе радови, 

потребно га је јасно обележити као опасан материјал. Кад год је могуће, азбест треба да 

буде адекватно затворен и пломбиран  како би се излагање његовом дејству, нарочито у 

току активности демонтаже на објекту, свело на минимум. Пре уклањања азбеста (у случају 

да је уклањање неопходно), треба га треитрати средством за влажење како би се присуство 

азбестне прашине свело на минимум. Имајући у виду опасности по здравље, манипулацију 

азбестом и његово одлагање треба да врше искусни и обучени професионалци. Ако се 

азбестни материјал привремено складишти, потребно га је безбедно затворити у 
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изолованом простору и адкеватно обележити. Манипулацију азбестним отпадом треба да 

врше овлашћене фирме.
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ПЛАН ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УТИЦАЈА ОТПАДА 

ФАЗА ПРОБЛЕМ МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ТРОШКОВИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛ

НА ОДГОВОРНОСТ 

 

КОМЕНТАРИ 

ПРОЈЕКАТ Ревизија 

архитектонски

х пројеката за 

изградњу и 

адаптацију 

зграда 

Имплементација мера предложених у ПУЗЖС. 

Нове заграде ће бити пројектоване у складу са локалном грађевинском  (и 

културном) праксом (поштовање архитектонских решења у окружењу) 

Не представља 

значајан трошак, 

треба да буде део 

свакодневних 

обавеза 

консултаната које 

ангажује Тим за 

управљање 

пројектом и 

укључен у 

трошкове 

издавања 

грађевинске 

дозволе. 

Пројектни тим,  Тим 

за упрвљање 

пројектом, Ревизија од 

стране институције 

која издаје 

грађевинску дозволу  

Ово није законска 

обавеза, али се 

препручује да буде 

обевазујући захтев за 

пројектанта 

ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА 

Прашина Прашина која настаје приликом рушења и траспорта грађевинског материјала и 

отпада ће бити сведена на минимум употребом воде и покривањем терета који се 

превози, уколико рушење на објекту представља значајан извор прашине, 

градилиште може бити ограђено.  

Појаву прашине  у току бушења пнеуматскм бушилицама/рушења зидова треба 

предупедити прскањем водом и/или постављањем ограде од заштитне мреже 

против прашине око градилишта. 

Могу бити 

значајни ако се 

радови изводе у 

сувом периоду 

године. Ове 

трошкове треба да 

сноси извођач 

радова. 

Извођач радова Биће прецизирано у 

тендерској 

документацији 

(поштовање ПУЗЖС) 

 Грађевински 

отпад 

Опасан отпад треба одвојити од чврстог отпада. 

Код опасног отпада (боје, уља и др.) извођач треба да поштује процедуру за 

управљање опасним отпадом, која подразумева прикупљање, манипулацију и 

предају отпада овлашћеној фирми која се бави управљањем отпадом, укључући 

попуњавање пропратне документације. Све фракције које се могу рециклирати 

треба одвојити од отпада који се не може рециклирати и транспортовати до 

адекватних сабирних локација, уз одговарајућу пропратну документацију 

Отпад који није погодан за рецикћажу треба транспортовати на одобрену депонију. 

Градилиште ће бити очишћено, а  шут и други отпадни материјали ће бити 

одложени у складу са одребама прецизираним у предмеру радова 

Спаљивање или незаконито одлагање отпада је строго забрањено. Документацију о 

управљању отпадом треба држати на градилишту. 

Значајни (у 

зависности од 

количина опасног 

отпада) 

Све трошкове 

треба да сноси 

извођач радова. 

Извођач радова 

 

Биће прецизирано у 

тендерској 

документацији 

(поштовање ПУЗЖС) 

 Замена 

материјала 

који садрже 

азбест и друге 

Пре реновирања зграде, грађевински тим треба да испита старе инсталације и 

утврди присуство азбеста. Замена представља значајан трошак. Све трошкове 

треба да сноси извођач радова. 

Значајан трошак. 

Све трошкове 

Извођач радова Биће прецизирано у 

тендерској 
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опасне 

материјале 

Са азбестом и другим материјалима из објекта, штетним по животну средину, мора 

се поступати уз стриктно поштовање безбедносних мера, у циљу превенције 

инхалирања азбестних влакана (као што су: заштитне маске, затварање простора и 

др.) Изолациони материјали који садржи азбест се дефинише као опасан отпад, те 

се у том смислу са њим мора поступати на адеквантан начин. 

треба да сноси 

извођач радова 

документацији 

(поштовање ПУЗЖС) 

 Акцидентне 

мрље на води и 

земљишту 

Уколико буде потребе за инсталирањем резервоара за гориво, исти треба да буде 

заштићен секундарном заштитом довољне запремине да задружи цурење, или  

110% величине највећег резервоара, или ће се у ову сврху користити двослојни 

контејнери. 

На градилишту ће бити успостављење адекватне мере за контролу ерозије и 

седиментације,  на пр. употреба бала сена и/ или Силт огрда у циљу сперћавања 

померања наноса са градилишта, што би изазвало значајну замућеност у оближњем 

каналу. 

Не представља 

значајан трошак. 

Све трошкове 

треба да сноси 

изрвођач радова 

Извођач радова Биће прецизирано у 

тендерској 

документацији 

(поштовање ПУЗЖС) 

 Управљање 

отпадом 

Организовано разврставање чврстог отпада. Сакуплање рециклажног материјала и 

организовано скупљање нерециклажног чврстог отпада 

Увођење мере за свођење производње отпада на миниму, 

Координација са локалним планом за урпављање отпадом 

Сакуплање и разврставање отпада у оквиру објекта. Предаја отпада овлашћеној 

фирм која се бави управљањем опасним отпадом 

Поштовати обавезну процедуру извештавања о опасном отпаду 

Не представља 

значајан трошак у 

одређеном 

временском 

периоду. Овај 

трошак треба да 

сноси Оператер, 

односно не треба 

да буде 

финансиран из 

средстава зајма 

Оператер  

 Складишење Опасан отпад треба складиштити у складу са Листом безбедносних података о 

материјалима. 

У почетку значајан 

( једнократни 

трошак), треба да 

га плати Оператер, 

односно не треба 

да буде 

финансиран и 

средсава зајма 

Оператер Пројектанти објекта 

треба да реше питање 

складишног простора за 

ову намену 

 Управљање 

отпадом 

 

Потенцијални негативни утицај на животуну средину и здравље људи може да 

настане услед неадкеватног управљање отпадом, укључујићи различите токове 

отпада. Мере за ублажавање утицаја су: 

o Израда Плана за управљање отпадом за предвиђене токове отпада у току фаза 

извођења радова уоквиру пројекта; 

o Идентификовање опасног и неопасног отпада  и њихово развраставање на 

градилишту; 

 Извођач радова –

понуђач 

 

Надзор 
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КОМЕНТАРИ 

o Мале количине лепка, боје,  амбалажног отпада од боја и лепка, 

алуминијумски профили,шрафови и други грађевински отпад, који је могуће 

пронаћи након завршетка пројекта, треба третирати у складу са националним  

законодавством везаним за опасан отпад (прикупљање опасних материјала, 

обележевање, и предаја овлашћеној фирм). Уговор са фирмом за прикуплање и 

транспорт отпада треба да буде потписан за потребе прикуплана и транспорта 

отпада; 

o Материјали треба да буду покривени у току траспорта како бе се избегло 

расипање отпада; 

o Паљење грађевинског отпада је забрањено; 

 Квалитет воде 
 

 

o Потенцијални утицај на животну средину у смислу подземних вода може 

настати услед контаминације земљишта, због просипања материјала као што 

су горива,  моторна уља, мазива 

o Транспортна возила треба паркирати на ограђеној локацији, како би се 

спречило потенцијално цурење; 

o Могућ опасан отпад (моторна уља, горива, мазива) мора бити прикупљен 

посебно, при чему је неопходно ангажовати овлашћену фирму за транспорт и 

одлагање опасног отпада  (под-уговарање); 

 Извођач радова   – 

понуђач 
 
 

 

Надзор 

 

 

МОНИТОРИНГ ОТПАДА 

 

Који параметар 

је предмет 

мониторинга? 

Где је 

пареметар 

који је 

предмет 

мониторинга? 

На који 

начин ће се 

вршити 

мониторинг 

параметра? 

Колико 

често ће се 

вршити 

мониторинг 

параметера 

(учесталост 

мерења)? 

Зашто 
 

се врши мониторинг 

параметера? 

Трошкови Одговорност 

Грађевинс

ки радови  

Експлоатац

ија 

Грађевински радови Експлоатациј

а 
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Сакуплање 

транспорт, као и 

складиштење 

опасног отпада 

(ако је 

применљиво). 

У 

привеменом 

безбедном 

складишном 

простору 

 

Ревизија 

транспортних 

листа и услова 

у складишном 

простору 

 

Пре 

транспорта 

опасног 

отпада (ако је 

применљиво) 

У циљу унапређења парксе 

управљање отпадом на 

општинском и националном 

нивоу. 

  Овлашћени извођач за 

прикупљање и транспорт 

опасног отпада 

(ако је применљиво), 
који ће бити ангажован 
од стране извођача 
радова-понуђача (под-
уговор) 

 

Инспектор заштите 

животне средине 

 



 

КАТЕГОРИЈА МАТЕРИЈАЛА 

Категорија 1 – материјал који се може поново корисити. Ова категорија обухвата 

материјале и делове постојеће опреме који се могу поново користити у оргиналну сврху, за 

резервне делове или се могу продати као материјал, а не као рециклажни материјиал. Ови 

материјали не садрже опасне материје које би их класификовале као опасан отпад. 

Категорија 2 – материјал за рециклажу Ова категорија обухвата материјале и делове 

постојеће опреме који се не могу поново корисити у оригналну  сврху, али се могу употребити 

као материјал за рециклажу. Ова група такође обухвата све материјале које инвеститор или 

корисник објекта може самостално користити. Ови материјали не садрже опасне материје које 

би их класификовале као опасан отпад. 

Категорија 3 – стандардни грађевински и отпад од рушења. Ова категорија укључује све 

материјале настале у току извођења радова, а који не спадају у две претходне категорије. Ова 

категорија укључује стандардне грађевинске мешавине, или засебне фракције бетона, цигала, 

плочица и керамике, земљу из ископа и други отпад који се може транспортовати на депонију.  

Ови материјали не садрже опасне материје које их могу класификовати као опасан отпад. 

 

Категорија 4 – опасан отпад. Ова категорија укључује сав опасан отпад које је настао као 

последица извођења радова на градилишту. Ова категорија обухвата отпад у складу са 

важећим прописима из области заштите животне средине. 

 

САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА 

 

За време грађевинских радова, обавезно је одвојено сакупљање и припрема следећих остатака 

за рециклажу/поновну употребу: 
 

• Минералног грађевинског отпада, као што су цигле, цреп и бетон 

• Дрвни отпад 

• Стакло 

• Метални отпад 

• Амбалажа (картон, пластика) 

• Ископана земља 

 

Уколико одвојено сакупљање на месту настанка није изводљиво, помешани отпад од грађења 

и рушења се шаље у рециклажни центар ради сортирања и припреме за рециклажу. 

У складу са чланом 35. Закона о управљању отпадом, уколико се појави опасни отпад мора се 

сакупљати и транспортовати одвојено. Дакле, постоји обавеза избегавања мешања опасног и 

неопасног отпада. Поред тога, у нацрту правилника о минералном отпаду од грађења и 

рушења предложена је обавеза уклањања опасних супстанци пре рушења: Опасне фракције 

отпада (нпр. азбестни отпад) мора се уклонити са локације на којој је настао и одвојено 

држати све до безбедног одлагања у складу са прописима, кад год је то изводљиво. Ако се 

опасне компоненте/материјали не могу уклонити пре демонтаже/рушења, потребно је 

осигурати минималну контаминацију других материјала. 

Да би се избегло мешање опасног и неопасног отпада и омогућила рециклажа, потребно је у 

систему сакупљања и транспорта отпада од грађења и рушења предвидети раздвајање на 

месту настанка (укључујући уклањање опасних материјала/компоненти) на градилишту. Због 

тога треба створити околности за сакупљање и транспорт специфичних врста опасног отпада, 

као што је отпад који садржи азбест или ПЦБ/ПАХ, отпадна електрична и електронска 

опрема, које обављају компаније којима је издата одговарајућа дозвола. 
 

КАТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА КАО ШТО СУ ГРАЂЕВИНСКИ И ОТПАД ОД РУШЕЊА 



Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 18 од 207 

 

Каталог грађевинског отпада и отпада од рушења је у складу са Правилником о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/10), а све у складу са 

чланом 8, тачка  6., Закона о упављању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 

14/16 и 95/18 - др. Закон). 

 

Отпад од грађења и рушења категорисан је у Групу 17 у европском каталогу отпада, и 

ова група садржи отпад од грађења и  рушења, укључујући и  ископану земљу: 

 

Табела 1. 

Индекс бр. 
Јединица 

мере 
Количина 

Грађевински и отпад од рушења  

17 01    

17 01 03 м³ 14,98 цреп  

17 01 07 м³ 57,19 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, 

плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 

01 06  17 02   дрво, стакло и пластика 

17 02 01 м³ 6,76 дрво 

17 02 02 кг 1200 стакло 

17 02 03 кг 1000 пластика 

17 04   метали (укључујући и њихове легуре) 

17 04 07 кг 4000 мешани метали 

17 05   земља (укључујући земљу ископану са контаминираних 

локација), камен и ископ 

17 05 06 м³ 629 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 

17 09   остали отпади од грађења и рушења 

17 09 04 кг 3000 мешани отпади од грађења и рушења другачији од 

оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 

    

20 01   одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 36    ком 3 Одбачена електрична и електронска опрема другачија 

Од оне наведене у  20 01 21, 20 01 23 и  20 01 35  

 

 

 

 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 

‐ ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ 

 

1. ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА  

 

Основна школе ,,Доситеј Обрадовић" - Одељење у Великом Гају је лоцирана у Великом 

Гају, на катастарској парцели број 706/1, К.О. Велики Гај, површине  9172 м2, према подацима 

Службе за катастар непокретности - Пландиште. Парцела се налази у улици Ђуре Јакшића бр. 

3, и на њој постоје изграђени објекти. На деловима парцела 710 и 980 К.О. Велики Гај, 

предвиђено је извођење радова у смислу уређење саобраћајних приступних површина (за 

колски и пешачки саобраћај), са паркингом за путничка возила, пешачким стазама 

(тротоарима) – на парцели бр. 980, и приступом за противпожарна возила и пешачким стазама 

- на парцели бр. 710. 

Осим ових објеката , на парцели се налазе - и у катастарско топографском плану уцртани - 

терен за мали фудбал, површине 941,21 м², кошаркашки терен, површине 548,50 м² и септичка 

јама. Са дворишне стране објекта, у виду неограђеног дечијег игралишта постављена је опрема 

за децу предшколског узраста. 
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Приступ наведеној предметној парцели остварује се са њене северозападне стране из улице 

Ђуре Јакшића, односно са парцеле кат. б р. 980 К.О. Велики Гај и са североисточне стране из 

улице Доситеја Обрадовића, односно са парцеле кат. бр. 974 К.О. Велики Гај. 

 

2. САДРЖАЈ ОБЈЕКТА И ОБУХВАТ РАДОВА 

 

Врста радова одређена је пројектним задатком који је дат на основу потреба инвеститора, а 

према прописима који важе за овакву врсту објеката. 

У постојећем стању објекат школске зграде (бр. 2) се састоји из подрума (испод дела објекта) 

и приземља. У подруму се налази остава у коју се улази степеништем које је  нефункционално, 

висина улазног отвора у односу на терен испред улаза је око 60 цм. У приземљу се налази 14 

просторија: четири ходника, зборница, кухиња, два тоалета, учионица - вртић, приступно 

степениште, три учионице за децу школског узраста и сала. Објекат није термички изолован , 

висине просторија су од 356цм до 481цм. 

Предвиђено је уклањање постојећег кровног покривача (бибер цреп) и летви, санација 

(поправка, замена) оштећених делова конструкције, дашчање, хидроизоловање, летвисање 

крова, постављање кровног покривача од фалцованог црепа, рушење или демонтажа дела 

зидова, рушење таванице изнад подрума, рушење подова, рушење постојећег приступног 

степеништа са дворишне стране и улазних степеника са уличне стране објекта и израда нових, 

израда преградних зидова и нове армиранобетонске таванице изнад подрума, изградња новог 

затвореног приступног стпеништа подруму, изградња пешачке приступне рампе са дворишне 

стране објекта и израда подова. Радовима је обухваћена замена спољашње столарије, као и 

дела унутрашње столарије, док се део унуташње столарије задржава уз поправке и репарацију. 

Предвиђено је да се објекат термички изолује, и да се изврши реконструкција инсталација 

чиме је садржај и квалитет објекта унапређен и прилагођен важећим стандардима за ову врсту 

објеката. 

Према новопројектованом стању, подрум се састоји од приступног подеста, затвореног 

приступног степеништа и техничке просторије; у приземљу се налазе: два ветробрана, улаз из 

дворишта, четири ходника, зборница, кухиња, четири тоалета (за децу школског узраста, за 

децу предшколског узраста, за запослене и један тоалет за особе са инвалидитетом), учионица 

- вртић, две учионице за децу школслог узраста, сала, гардероба уз салу, два приступна 

степеништа са подестом и приступна пешачка рампа. 

Осим предметне школске зграде, на парцели се врши реконструкција постојећег терена за мали 

фудбал и терена за кошарку, и израда платоа за приредбе у оквиру уређења дворишта објекта, 

укључујући и дечије игралиште за децу предшколског узраста и приступне стазе и платое, а 

од помоћних објеката се планира и нова водонепропусна септичка јама, подземни резервоар 

за воду, као и улични оградни зидови (од опеке, са испуном поља од браварских профила) са 

колским и пешачким улазом (према улици Ђуре Јакшића), дворишна жичана ограда са 

металним стубићима (уз југоисточну границу парцеле, као и уз део североисточне и 

југозападне) и пешачке и колскопешачке стазе . 

Са северозападне стране предметне парцеле бр. 706/1 К.О. Велики Гај, у оквиру парцела кат. 

бр. 980 и кат. бр. 710 К.О. Велики Гај, предвиђено је уређење саобраћајних приступних 

површина (за колски и пешачки саобраћај), са паркингом за путничка возила, пешачким 

стазама (тротоарима) – на парцели бр. 980, и приступом за противпожарна возила и пешачким 

стазама - на парцели бр. 710. 

 

3. ПРАВНИ ОСНОВ  

 

Најзначајнији прописи из ове области су:  

Устав Републике Србије („Сл.гласник  РС” бр. 98/06) 

Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године   („Сл.гласник РС” бр. 29/10) 
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Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС” бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 -

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

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

Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10,14/16 и 95/18 – др. Закон) 

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

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС” бр. 101/05, 91/15 и 113/17 –др.закон) 

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

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

132/2014, 145/2014 и 83/2018) 

Закон о заштити природе („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016) 

Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС” бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 

112/2015 и 80/2017) 
 

Закон о управљању отпадом 

 

Кључни елемент правног оквира представља Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” 

бр. 36/09, 88/10,14/16 и 95/18 – др. Закон).  Овим  законом,  између  осталог,  уређене  су  и 

надлежности за издавање дозвола и вршење контроле у постројењима за управљање, 

прописане су врсте и класификација отпада, а држави, аутномној покрајини и локалним 

самоуправама прописана је обавеза израде упланова управљања у оквиру њихових 

надлежности. Закон о управљању отпадом такође имплементира опште смернице и правила 

за третман, поновно искоришћење и одлагање посебних токова отпада. 

Члан 7. Закона о управљању отпадом дефинише отпад на основу порекла као комунални 

отпад (отпад из домаћинстава), комерцијални или индустријски отпад. На основу опасних 

особина које могу негативно да утичу на људско здравље или животну средину, отпад се 

класификује као инертни, неопасни или опасни отпад. 

Чланом 8. Закона о управљању отпадом прописао је и доношење подзаконског акта о 

класификацији отпада са листом опасних и неопасних отпада. Забрањено је разблаживање 

опасног отпада у циљу постизања граничних вредности. 

Члан 8а. дефинише остатак из производног процеса као нуспроизвод, под условом да су 

испуњени следећи услови: 

- да  је  даља  употреба  материје или  предмета дозвољена, односно није  забрањена, да 

материја или предмет испуњава све релевантне захтеве у погледу производа, заштите животне 

средине и здравља људи за ту конкретну употребу и да неће довести до штетних последица 

по животну средину или здравље људи; 

- да је материја или предмет настао као саставни део производног процеса; 

-да се материја или предмет може употребити директно без додатне обраде, осим уобичајеним 

индустријским поступцима, који  не  укључују поступке одвајања нежељених или  опасних 

састојака; 

У складу са чланом 8б. Закона, постоји обавеза регистрације таквог нуспроизвода у регистру 

и прибављања потврде о извршеној регситрацији коју издаје Министарство заштите животне 

средине. 

У складу са чланом 8в Закона, специфичне врсте отпада припремљене за директну употребу 

могу да добију престанак статуса отпада. Министар прописује техничке услове за одређене 

врсте отпада, као и процедуре за законодавно усаглашавање. Ти услови морају да буду у 

складу прописима ЕУ о престанку статуса отпада. 

У складу са чланом 8г Закона, Министарство заштите животне средине води регистар о 

издатим потврдама за нуспроизводе и престанак статуса отпада. 

Члан 17. Закона о управљању отпадом наводи субјекте који су надлежни за управљање 

отпадом. 
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Ти субјекти су: Република Србија, Аутономна покрајина, Јединица локалне самоуправе, 

Агенција за заштиту животне средине, Стручне (и акредитоване) организације за испитивање 

отпада. 

Сви ови субјекти имају одређене делокруге активности из чланова 18. до 34. Закона о 

управљању отпадом. Поред ових, надлежности за управљање отпадом припадају и 

невладиним организацијама, удружењима потрошача и свим другим субјектима и 

организацијама у складу са посебним законом, који могу да имају одређене одговорности за 

управљање отпадом у складу са законом. 

У члановима 23. и 24. Закона дефинисане су стручне организације за испитивање отпада 

(укључујући и престанак статуса отпада), и прописани су услови за њихову акредитацију, као 

и услови за одузимање акредитације. 

Чланови 25. до 30. Закона односе се на одговорности и обавезе свих субјеката у ланцу, почев 

од производње отпада  па до његовог коначног збрињавања (депоновања), при чему се креће 

од  продужене  одговорности  произвођача  производа  (који  после  употребе  постају  отпад)  

и завршава се са  оператером депоније који је у обавези да осигура безбедно и еколошки 

прихватљиво одлагање отпада. Чланом 28а. Закона прописани су специфични услови за 

посреднике и трговце отпадом (који не морају да буду и физички држаоци отпада). 

Члан 31. Закона односи се на потребне квалификације лица одговорног за стручне послове 

управљања отпадом. 

Чланови 32. до 34. Закона односе се на организације за управљање отпадом и услове за 

локације и објекте за управљање отпадом. 

Чланови 35. до 37. Закона односе се на сакупљање, складиштење и транспорт отпада. У 

складу са овим члановима, опасни отпад се сакупља, транспортује и складишти одвојено од 

неопасног отпада. У члану 35. Закона прописано је одвојено сакупљање и коришћење био-

отпада, као и услови за сакупљање неопасног и опасног отпада. 

Члан 38. Закона односи се на поновну употребу/поновно искоришћење отпада. Прописана је 

општа обавеза за поновну употребу и/или искоришћење специфичног отпада када је то 

финансијски оправдано. Рециклирани производи не смеју да изазивају штетније утицаје у 

животној средини од производа који су произведени од примарне сировине. Ти токови отпада 

укључују токове као што су папир и картон, метал, стакло, пластика, продукти одсумпоравања 

димних гасова, пепео и шљака из термоелектрана на угаљ и грађевински шут (минералнии 

грађевински и отпад од рушења). 

Чланови 39. до 41. Закона односе се на коначно збрињавање отпада који се не може 

рециклирати. Такав отпад се третира физичко-хемијским поступцима, биолошки или 

термички (са и без искоришћења произведене енергије), док се остатак из третмана одлаже 

на депоније за инертни, неопасни или опасни отпад. 

У складу са чланом 35. Закона, опасни отпад се сакупља и транспортује одвојено од 

неопасног отпада. Локална самоуправа је у обавези да организује одвојено сакупљање 

рециклабилних материјала (папира, метала, пластике, стакла) и одговарајуће сакупљање 

отпада из домаћинстава. Од јединица локалне самоуправе такође се захтева да обезбеде 

центре са сакупљање кабастог, биоразградљивог и опасног отпада из домаћинстава. Поред 

тога, оне се одговорне и за затварање дивљих сметлишта и санацију тих локација. Јавна 

комунална предузећа која управљану санитарном депонијом у обавези су да израде радне 

планове и поднесу их надлежном органу. Члан 43. Закона изричито забрањује мешање 

комуналног са опасним отпадом. 

Чланом 44. Закона ограничено је мешање више врста опасног отпада и дозвољено је само у 

случају одобреног третмана (нпр. физичко-хемијски третман) под надзором стручног лица. 

Забрана мешања такође укључује и разблаживање опасних супстанци. 

У комбинацији са дефиницијом отпада из члана 5. Закона о управљању отпадом, може се 

закључити да постоји обавеза да се приликом демонтаже грађевине/структуре са опасним 

компонентама (нпр. изолација или грађевински материјал са азбестом, заптивке са ПЦБ и 

грађевински материјал контаминиран ПЦБ) опасне компоненте одвајају и сакупљају као 
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опасни отпад. Поред тога, приликом изградње и одржавања, остаци опасних материјала 

(заптивки, боја, и слично) морају се држати одвојено и сакупљати као опасни отпад. 

У складу са чланом 60. Закона о управљању отпадом, дозволе са сакупљање, транспорт, 

третман, сортирање и одлагање опасног отпада у начелу издаје Министарство. Предвиђено 

је да се аутономној покрајини повери издавање дозвола за сакупљање, транспорт, третман, 

складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за све активности на територији 

аутономне покрајине и за сва постројења за чију изградњу грађевинску дозволу издаје 

надлежни орган аутономне покрајине.                 

За потребе делотворног спровођења Закона о управљању отпадом, донесена су специфична 

подзаконска акта. 

 

Специфична подзаконска акта 

 

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

испитивању и класификацији отпада, („Службени гласник РС“, бр. 56/10). 

У складу са члановима 7. и 8. Закона о управљању отпадом, Правилник представља основу 

за класификацију отпада према Каталогу отпада ЕУ. Чланом 4. Правилника дефинисане су 

граничне вредности опасних материја и физичке особине (тачка паљења) које отпад чине 

опасним. 

Листа опасних особина (Х листа), као и листа процедура и начина одлагања и поновне 

употребе отпада (Д и Р листе) и врсте параметара за одређивање физичких и хемијских 

особина опасног отпада за који је предвиђен физичко-хемијски третман, врсте параметара 

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

испитивање отпада који се одлаже на депоније за инертни, неопасни и опасни отпад, 

дефинисане су у анексима Правилника. Процедура за идентификацију одговарајуће шифре 

такође је описана у анексима Правилника. 

Одлагање отпада на депоније дефинисано је Уредбом о одлагању отпада на депоније, 

(„Службени гласник РС“, бр. 92/10). Уредбом су између осталог описане процедуре за 

прихват отпада на депонији и испитивање ради утврђивања усаглашености са граничним 

вредностима. У складу са Анексом 4 Уредбе, посебни токови инертног отпада, као што су 

нпр. бетон, цигле, керамика, стакло, земља и камен из грађевинских радова и операција 

рушења, могу се одлагати на депонију у посебним околностима без претходног испитивања. 

У складу са чланом 13. Уредбе, опасни отпад који садржи азбест може се уз дозволу одлагати 

у специјалне касете за азбест, које су прекривене земљом, и које се налазе на депонијама за 

неопасни отпад, под условом да такав отпад не садржи никакве друге опасне супстанце осим 

азбестних влакана. Уколико се ради о таквом отпаду, морају се строго поштовати 

специфичне процедуре у складу са прописима о одлагању отпада на депоније, односно 

потребно је испланирати одржавање и покривање локација на којима се одлаже отпад који 

садржи азбест. 

Најчешћа  опасна  компонента  у  отпадом  од  грађења  и  рушења  је  азбест.  Правилник  о 

поступању са отпадом који садржи азбест, ( „ Службени гласник РС“, бр.  75/10), између 

осталог уређује поступке приликом руковања отпадом од грађења и рушења који садржи 

азбест, односно изолационим материјалом који садржи азбест (шифра отпада 17 06 01*) и 

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

17 06 05*). 

Члан 6. Уредбе дефинише питања безбедног руковања производима који садрже азбест и 

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

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

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

заштиту на раду. 

Чланови 7. до 10. Уредбе дају оквир за уклањање, паковање, транспорт и коначно одлагање 

отпада који садржи азбест. Када се азбест упакује у за то одговарајући контејнер, тај 
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контејнер се више не отвара.  Чврсто  везани  азбест  (азбестни  цемент)  одлаже  се  на  

депоније  без  претходног испитивања под условом да није контаминиран другим опасним 

супстанцама. 

Како је Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест, („Службени гласник РС“, бр. 

75/10), углавном усредсређен на производе који садрже азбест, потребно је извршити 

ажурирање овог прописа. 

Безбедност на радном месту у поступку уклањања азбеста из зграда и објеката (из члана 6) 

уређена је Законом о безбедности на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05). Мада овај 

Закон није подзаконски акт Закона о управљању отпадом, његове одредбе су релевантне за 

деконтаминацију и уклањање опасних супстанци (које постају опасни отпад) из зграда и 

објеката. Специфичне мере које се морају поштовати приликом уклањања азбеста 

дефинисане су специфичном правилником  из  области  безбедности  и  заштите  на  раду,  

односно  Правилником  о  превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту 

(„Службени гласник РС“, бр. 108/15 који је заменио бр. 106/09). У складу са овим новим 

правилником, радни план за уклањање азбеста мора се припремити унапред и 

доставити надлежној инспекцији рада најмање 8 дана пре почетка радова.  Уклањање  

азбеста  и  производа  који  садрже  азбест  врши  се  пре  почетка  рушења. Прописано је да 

након уклањања азбеста и производа који садрже азбест лиценцирани експерт врши 

превентивно испитивање радног окружења ради отклањања сумње у ризик од излагања 

азбесту. 

Укалњање опасних материјала пре рушења неопходно је да би ток опасног отпада од грађења 

и рушења био што мањи како би се омогућила безбедна рециклажа или одлагање неопасног 

отпада од грађења и рушења. Стога први корак пре рушења зграде треба да буде 

истраживање опасних материја и једињења у материјалима. На основу тог истраживања, у 

оквиру плана рушења израђује се план деконтаминације који укључује информације о 

начину одлагања произведеног опасног отпада. Паковање и обележавање опасног отпада 

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

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

уредбом о одлагању отпада на депоније). 

 

Стратегија управљања отпадом 

 

У складу са чланом 9. Закона о управљању отпадом, 2010. године је донесена и Стратегија 

управљања отпадом за период 2010 – 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 29/10). 

Стратегија управљања отпадом укључује преглед токова отпада који се произведу и који 

имају одређени потенцијал рециклаже. У стратегији је извршена и расподела надлежности 

различитих заинтересованих страна.  Дат  је  преглед  очекиваних  кретања  у  области  

производње  отпада  и процена инвестиционих потреба за успостављање одрживог система 

управљања отпадом. 

Отпад од грађења и рушења, како је и дефинисано стратегијом, укључује отпаде који се 

произведу у активностима изградње, обнове, одржавања или рушења постојећих објеката, 

као и отпад који се произведе ископавањем материјала, а који се не може користити без 

претходне обраде. Потенцијал отпада од грађења и рушења (без отпада под шифром 17 05 

04) процењен је на 250.000 т годишње (1 милион тона укључујући и удео од 75% ископане 

земље) за 2010. годину. Међутим, предвиђене количине за 2019. годину иду и до 425.000 т 

годишње (1,7 милиона тона укључујући удео од 75% ископане земље). 

Отпад од грађења и рушења у просеку садржи 75% земљишта од копања, 15-25% отпада од 

рушења и изградње (нпр. грађевински шут, керамика, бетон, гвожђе, челик, отпадна 

пластика, итд.) и око 5-10% отпадног асфалта и бетона (од изградње и одржавања путева). 

Не постоји процена количина о опасном отпаду од грађења и рушења. Међутим, имајући у 

виду да се азбест и азбестни цемент у великој мери користио у Србији, може се 

претпоставити да ће се у отпаду од рушења у већини случајева наћи азбест или азбестни 
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цемент уколико се ти материјали не уклоне пре рушења. Количина азбеста (изолационог 

материјала) може се сматрати да је знатно испод 0,5% минералног отпада од рушења (без 

ископане земље), на основу искустава из западноевропских земаља у којима је уклањање 

слабо везаног азбеста обављено у последњих двадесет година. Количина азбестног цемента 

који је коришћен у кровним конструкцијама, канализационим цевима и фасадама, варира у 

неколико процената и мања је од 0,5% по згради. 

Отпад од грађења и рушења данас се углавном одлаже на депоније или се једноставно баца 

на неуређена одлагалишта. Само се мале количине асфалта рециклирају (углавном на месту 

настанка). Грађевински шут  као  релативно  инертни  материјал  такође  се  користи  за  

покривање  депонија  или сметлишта. Потенцијал за рециклажу/поновну употребу отпада од 

грађења и рушења процењује се на 80% произведеног отпада. 

Будући да је отпад од грађења и рушења углавном неопасни отпад, надлежност за управљање 

овим током отпада најчешће је у локалној самоуправи. Неконтролисано одлагање 

грађевинског отпада у животну средину треба спречити. У складу са стратегијом, од јединица 

локалне самоуправе се захтева да кроз релевантна планска документа успоставе локације за 

одлагање ове врсте отпада. 

Власник грађевинског отпада сноси трошкове за управљање отпадом и обезбеђује услове за 

одвојено сакупљање и привремено складиштење грађевинског отпада. Финансирање и 

одржавање тих локација обезбеђује се из накнада за транспорт и одлагање које се наплаћују 

од власника грађевинског отпада.  На  тај  начин,  трошкове  сноси  произвођач  отпада  

(принцип „загађивач плаћа“). 

Да би се постигао циљ од 80% рециклаже отпада од грађења и рушења, стратегијом су 

предвиђене кумулативне инвестиције од 58 милиона евра у периоду 2010-2019. године. 

Стратегијом је такође предвиђена и обавезна рециклажа грађевинског отпада у 

стационарним и мобилним постројењима. На тај начин се отпад од рушења одваја и понов 

користи као секундарни грађевински материјал, док се други рециклабилни материјали, као 

што су папир, стакло и пластика одвајају од грађевинског отпада и испоручују лицима која 

сакупљају и рециклирају те материјале. Међутим, до сада није донесен ниједан подзаконски 

акт о рециклажи минералног отпада од грађења и рушења. Осим тога, рециклажа отпада од 

грађења и рушења изводљива је само када се пре рушења из материјала издвоје опасне 

супстанце. Ту се нарочито истичу материјали на бази азбеста (изолациони материјали и 

азбестни цемент), који би уколико се не издвоје пре рушења, довели до емисија опасних 

влакана приликом рециклаже или чак и у поступку одлагања овог отпада на депоније. 

 

Политика ЕУ и прописи за отпад од грађења и рушења 

 

Оквирна директива о отпаду 

 

Кључни елемент прописа ЕУ о отпаду је Директива Европског парламента и савета 

2008/98/ЕЦ (оквирна директива о отпаду). Ова директива је заменила стару оквирну 

директиву 2006/12/ЕЦ, директиву о отпадном уљу 75/439/ЕЕЦ и директиву о опасном 

отпаду 91/689/ЕЦ и ступила на снагу 12. децембра 2010. године. Циљ директиве је да се 

успостави свеобухватни систем који ће укључити избегавање производње отпада, рециклажу 

и одлагање отпада уз поштовање принципа предострожности и принципа „загаживач плаћа“. 

Члан 4. Директиве уводи новију хијерархију отпада са пет јасно одвојених нивоа 

(спречавање отпада –  припрема за  поновну употребу –  рециклажа –  поновно 

искоришћење, укључујући и производњу енергије – одлагање). 

Да би се унапредила непосредна поновна употреба ресурса, чланом 5. уведен је нови појам 

„нуспроизвода“ или „прелазног производа“. Нуспроизвод је материјал или предмет који 

настаје у производном процесу као споредни производ, и који није крајњи циљ тог процеса. 

Уколико се тај материјал или предмет могу користити у неком другом процесу без знатнијег 

пред-третмана, употреба тог материјала је оправдана и даље коришћење законито (односно, 
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то значи између осталог да супстанца испуњава све релевантне услове који се односе 

наспецифичну употребу производа, заштиту животне средине и здравља, и да неће довести 

до знатних негативних утицаја на животну средину или здравље људи), те се производ као 

такав не сматра отпадом. Међутим, ако се такав материјал не искористи, већ се одлаже (на 

пример, иде на рециклажу или на депонију), он постаје отпад. 

Да би се даље унапредила рециклажа и поновно искоришћење, члан 6. уводи критеријуме за 

отпад. Када је прерађени/рециклирани отпад усклађен са критеријумима дефинисаним 

специфичним прописима, он престаје да буде отпад. 

Критеријуми за престанак статуса отпада дефинишу се нарочито за метале, стакло, папир, 

текстил, гуме и агрегате (нпр. прерађени отпад од грађења и рушења, шљаку, итд.). 

До сада су донесени прописи о престанку статуса отпада за неколико врста металног отпада 

(Фе, Цу, Ал) и за стакло. Мада су агрегати ток отпада који се експлицитно помиње у члану 

6. Комисија још није представила ни један предлог прописа о престанку статуса отпада за овај 

ток. 

У одсуству прописа заједнице, државе чланице могу да донесу националне прописе 

примењујући критеријуме из члана 6. До сада су државе чланице донеле прописе о отпаду 

за нпр. Секундарно гориво, прерађено отпадно уље, прерађене агрегате, компост (биолошки 

прерађен биоразградљиви отпад) и за рециклирано дрво. 

рађевински материјали уређени су Уредбом (ЕУ) Европског парламента и савета бр. 

305/2011. У складу са овом уредбом, за сав грађевински материјал који се ставља на 

заједничко тржиште мора да мора да постоји доказ да испуњава усаглашене европске 

стандарде за грађевински материјал (ЦЕН/ЕН). Седам усаглашених стандарда односе се на 

агрегате и директно су примењљиви на прерађене агрегате отпада од грађења и рушења. 

Усаглашеност се  доказује ЦЕ  сертификатом. Како  су  особине  грађевинског материјала 

као таквог  дефинисане уредбом  (ЕУ)  305/2011, национални прописи  о  престанку статуса 

отпада односе се само на аспекте заштите животне средине. 

У складу са чланом 11 директиве, државе чланице су у обавези да уведу мере за промоцију 

поновне употребе и рециклаже. Ти инструменти могу између осталог да буду и поступци 

јавних набавки, економски инструменти и успостављање мрежа за поправке и поновну 

употребу (нпр. социо-економске мере). Одвојено сакупљање папира, метала, пластике и 

стакла (из домаћинстава) обавезно је од 2015. до 2020. године, постоји обавеза постизања 

циља од 50% рециклаже, односно поновног искоришћења. 

Постоји и други циљ да се до 2020. такође постигне 70% масе припремљене за поновну 

употребу, рециклажу или поновно искоришћење уз прераду материала, укључујући и 

операције затрпавања/насипања  (бацкфиллинг),  при  чему  би  се  користио  отпад  као  

замена  за  друге материјале, односно поновну употребу, рециклажу и поновно искоришћење 

неопасног отпада од грађења и рушења (осим материала из категорије 17 05 04 са листе 

отпада). Од 27 држава чланица 2011. године, 12 није постигло овај циљ. 

Треба нагласити да се отпад од грађења и рушења не састоји само од минералног отпада. 

Постоје разне фракције грађевинског и отпада од рушења, као што су метали, папир, пластика 

и дрво, који заједно чине знатан део овог тока отпада. Да би се испунио циљ од 80%, ове 

неминералне фракције треба држати и одвојено прерађивати ради поновног искоришћења. 

Члан 18. Директиве уводи забрану мешања опасног и неопасног отпада. Када се ради о 

отпаду од  грађења  и  рушења,  то  значи  да  се  приликом  изградње  и  одржавања  зграда  

и  других грађевинских радова произведени опасни отпад мора сакупљати и складиштити 

одвојено и предавати овлашћеном постројењу за рециклажу или одлагање, уз поштовање 

применљивих прописа о опасном отпаду. 

Приликом демонтаже објеката, опасне компоненте морају се посебно уклањати и њима теба 

руковати као са опасним отпадом. У државама чланицама су на националном нивоу уведени 

посебни протоколи за демонтажу и одвојено сакупљање, било да су дати у форми 

применљивих смерница од надлежних органа (нпр. агенција за заштиту животне средине у 

УК), или од нациоанлних стандадизованих институција (нпр. АСИ у Аустрији). 
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Међутим, за специфичне опасне компоненте постоје и применљиви хармонизоани прописи 

ЕУ. Тако су  флуоресцентне цеви  са  живом  уређене  Директивом  Европског  парламента  

и  савета  (ЕУ) 19/2012 (Директива о отпадној електричној и електронској опреми), док су 

грађевински материјали са ПОПс (нпр. заптивке са ПЦБ, ХБЦД са ПУ и ПС пеном) уређени 

Уредбом (ЕУ) 850/2004 са изменама и допунама. У складу са чланом 18. оквирне директиве 

о отпаду, ови токови отпада морају се одвајати на месту настанка и одлагати у складу са 

важећим законом (отпад који садржи ПОПс мора се третирати на такав начин да се садржај 

ПОПс уништи или неповратно трансформише.  У  складу  са  РЕАЦХ  уредбом  (Уредба  

(ЕЦ)  1907/2006  са  изменама  и допунама) забрањено је пласирати производе са азбестом). 

 

4. САСТАВ ОТПАДА ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА 

 

Састав материјала у отпаду од грађења и рушења 

 

Отпад од грађења и рушења садрже следеће: 

 

• Ископани материјал (нпр. површински слој земљишта, песак, шљунак, глину, камен и 

стене); 

• Минерални отпад (отпад од рушења, отпад из изградње путева, отпад који спада са 

гусеница, битумен и асфалт); 

• Неминерални материјали (органски отпад, метали, картон, пластика, дрво, амбалажа 

и мешани грађевински отпад); 

• Опасни отпад (нпр. отпад који садржи азбестни цемент, феноли (БПА), 

полихлоровани бифенили (ПЦБ), полициклични ароматични угљоводоници (ПАХ), 

боје на бази олова (ЛБП), опадно уље, отпадна електрична и електронска опрема, 

изолациони материјал са ПОПс хемикалијама, светиљке, контаминирана земља и 

опасни амбалажни отпад). 

 

У складу са чланом 4. Закона о управљању отпадом, неконтаминирана земља и други 

материјал који се обично јавља у пословима изградње не сматрају се отпадом уколико је 

извесно да ће се тај материјал користити у изградњи у свом природном стању и на градилишту 

на којем је ископан. У том смислу, велики део материјала који се ископа у пословима изградње 

и рушења није отпад ако се користи на месту настанка. 

Отпад од грађења и рушења може бити знатно загађен услед коришћења опасних супстанци 

у ранијим фазама изградње (нпр. азбестом у грађевинском материјалу или катраном у 

асфалту), или за време периода коришћења (нпр. уљима или угљоводоницима у земљишту), 

као и услед мешања опасног отпада са осталим материјалима у фази рушења (нпр. отпадна 

електрична и електронска опрема или светиљке у отпаду од рушења). Нарочито у случају 

азбеста, ради се о проблему наслеђа јер је уградња материјала са азбестом у нове објекте 

забрањена. 

Мешање опасног отпада од грађења и рушења са неопасним забрањено је чланом 35. 

и 44. Закона о управљању отпадом јер се опасни отпад мора сакупљати и 

транспортовати одвојено. Како је рекло неколико заинтересованих страна, опасне супстанце 

као што је отпадна електрична и електронска опрема и светиљке се не демонтирају пре 

рушења, већ се директно шаљу на депонију заједно са  неопасним  отпадом  од  грађења и  

рушења. У  том  смислу, члан  30.  Закона о управљању отпадом је од кључног значаја у 

ситуацијама када оператери депонија одбију пријем овог отпада који је помешан са другим 

отпадом. 

Раздвајање  различитих  компоненти  грађевинског  отпада  на  месту  настанка  од  општег  је 

значаја јер се њиме обезбеђује поновно искоришћење фракција. Сакупљање помешаног 

отпада повећава стешен контаминације и смањује могућност рециклаже. 
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Азбест: 

 

Релевантни аспекти производње отпада који  садржи  азбест  већ  су  детаљано  

представљени у "Предлогу националног плана управљања отпадом који садржи азбест" 

2012. године (МПЗЖС 2012). Употреба азбеста је од 2005. године забрањена у целој 

Европској унији и ограничена је специфичним прописима и Уредбом о РЕАЦХ. Као 

последица те забране, азбест се данас у Европи нити производи, нити користи (ЕЦ 2011). 

Међутим, услед његове широке употребе у прошлости, азбест се може наћи у великом броју 

материјала/компоненти (према ЕЦ 2011), и то у: 

 акустичном малтеру, лепковима, подовима са винил плочама, кровној изолацији, зидној 

изолацији, изолацији котлова и бојлера, изолацији цеви, заптивкама, плафонским 

плочама и звучној изолацији, плочама, цементним цевима, цементним фасадама, 

цементним зидним плочама, гипсаним плочама, грађевинским смолама и лепковима, 

декоративној глет маси, водовима, електроизолацији, деловима електричних плоча, 

кочионим облогама за лифтове, опреми за лифтове, панелима, противпожарној ћебади, 

противпожарним завесама, противпожарним вратима, ватроотпорним материјалима, 

флексибилним текстилним тракама, доњем подном слоју, каналима за инсталације 

струје и грејања, заптивкама отпорним на високе температуре, изолацији канала за 

грејне, вентилационе и инсталације за климатизацију, масама за лепљење и дихтовање, 

лабораторијским рукавицама, лабораторијским дигесторима, површинским слојевима 

столова, амбалажном материјалу, изолацији цеви, кровном филцу, кровној шиндри, фуг 

масама, спрејевима, изолацији,термоизолационим тракама, текстурираним 

бојама/премазима, термопапиру, винил плочама, винил облогама, расхладним 

торњевима, винил зидним облогама. 

 

5. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Радови на демонтирању и рушењу 

 

• Демонтажа фасадне и унутрашње столарије на постојећем приземном објекту   

дрвени прозори : 

1 ком. димензија   97/133 цм;  

једнокрилна дрвена врата са надсветлом:   

1  ком.  дим.  93/250цм,  

двокрилна дрвена врата са надсветлом  

1 ком. дим.186/373цм;   

улазна двокрилна врата са надсветлом : 

2 ком. дим. 181/394цм;   

двокрилна дрвена врата :  

1 ком. дим. 143/268цм,  

1 ком. 145/273цм;  

једнокрилна дрвена врата:  

1 ком. дим. 87/205цм,  

1 ком. дим.98/211цм;  

утовар, превоз и одлагање на место одређено  од  стране  инвеститора  удаљености до 10км.  

 

• Демонтажа фасадне и унутрашње браварије на постојећем приземном објекту  

(једнокрилни  прозори од металних профила :  

1 ком. дим.   59/139 цм ,  

1 ком. дим. 98/58 цм,  

1 ком. дим.  96/58 цм,  
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1 ком. дим. 85/58 цм,  

1 ком. дим. 99/59 цм,  

1 ком. дим.52/58 цм,  

1 ком;  светларници од металних профила:  

1 ком. дим. 207/240 цм, 2 ком. 320/240цм;  

двокрилна улазна врата од металних профила са надсветлом:  

1 ком. 176/329 цм, 1 ком. 175/332 цм,  

једнокрилна   подрумска   врата:    

1    ком.    дим.102/177цм) и одлагање на градилишној депонији.  

На почетку демонтаже фиксних делова застакљене браварије, обележити стаклене површине, 

уклонити постојеће лајсне, пажљиво извадити стакло и одложити га на за то припремљено 

место у кругу градилишта.  

За све : утовар, превоз и одлагање на место одређено од стране инвеститора удаљености до 

10км 

 

• Демонтажа ПВЦ фасадне и унутрашње столарије на  постојећем  приземном  

објекту   

(једнокрилни прозори : 5 ком. дим. 108/227цм , 10 ком. дим.117/228 цм, 1 ком. дим.   112/141 

цм, 1 ком. дим.99/227 цм, 2 ком. дим. 123/227 цм;) демомтажу извести пажљиво, без оштећења 

столарије, утоварити је  и  транспортовати и  одложити је  на место одређено од стране 

инвеститора удаљености до 10км. 

Демонтажа   хармоника   врата :  1 ком. дим.187/200цм, 1 ком. дим. 200/200 цм;) и одлагање на 

локалној депонији. 

 

• Демонтажа кровног покривача од бибер црепа  

са вертикалним транспортом на тло, утоваром и превозом на место које одреди инвеститор 

удаљености до 10км. Обрачун по м2 косе површине крова. 

Демонтажа  постојећих  летви  са  крова,  са вертикалним транспортом на тло, утоваром и 

превозом на место које одреди инвеститор удаљености до 10км. Обрачун по м² косе површине 

крова. 

 

• Демонтажа хоризонталних висећих олука,  

са вертикалним транспортом, утоваром и одвозом на локалну депонију.  

 

• Демонтажа олучних вертикала,  

са утоваром и одвозом  на  локалну  депонију.  Ценом  обухватити све манипулативне 

трошкове, скелу и др. Обрачун по м². 

 

• Демонтажа зидних чивилука-полице  

дим. 400/40цм, са  утоваром  и  одвозом  на  место  одређено  од стране инвеститора удаљености 

до 10км.  

 

• Демонтажа постојећих степенишних ограда  

на приступним степеништима, са утоваром и одвозом на локалну депонију. Пробијање отвора 

на деловима постојећих носивих зидова од опеке старог формата, дебљине 34-50 цм ( 

укључујући дебљину малтера), уз све потребне мере обезбеђења од урушавања и оштећења 

објекта. Опеку очистити и сложити у кругу градилишта. Шут  утоварити  и  транспортовати 

на локалну депонију. 

 

• Рушење   делова   постојећих   преградних   зидова  
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дебљине 19-33 цм ( укључујући дебљину малтера), уз све потребне мере обезбеђења од 

урушавања и оштећења објекта. Опеку  очистити  и  сложити  у кругу градилишта. Шут 

утоварити и транспортовати на локалну депонију. 

 

• Рушење постојећих  подова од паркета и бетонске површине испод подова.  

Шут утоварити и транспортовати на  локалну депонију. 

 

• Уклањање   постојећих   паркет   лајсни  из   свих просторија са подовима од 

паркета.  

Шут утоварити и транспортовати на локалну депонију. 

 

• Рушење   постојећих подова од  керамике  на цементној кошуљици   и бетонске 

подне плоче.  

Шут   утоварити   и   транспортовати   на   локалну депонију. 

 

• Рушење зидних облога од керамичких плочица у санитарним просторијама и 

кухињи.  

Шут утоварити и транспортовати на локалну депонију. 

 

• Рушење постојећег приступног бетонског степеништа са дворишне стране зграде.  

Шут утоварити и транспортовати на локалну депонију. 

 

• Рушење таванице изнад подрума.  

Металне делове међуспратне конструкције одложити на место које одреди  инвеститор.  Шут  

утоварити  и транспортовати на  локалну депонију. 

 

• Демонтажа   дрвене   ламперије   са   унутрашњих зидова објекта.  

Шут утоварити и транспортовати на локалну депонију. Стварну количину утврдити по 

обијању, на лицу места. 

 

• Рушење  преградних  зидова  од  ОСБ  плоча.   

Шут утоварити и транспортовати на локалну депонију. 

 

• Обијање оштећеног , испуцалог и трулог малтера са унутрашњих зидова објекта.  

Око линијских пукотина обити малтер у укупној ширини од 10 цм. Обијене површине зидова 

и спојнице очистити жичаним четкама и припремити за  малтерисање. Шут утоварити и 

транспортовати на локалну депонију. Процењена количина је 40%. Стварна количина ове 

позиције утврдиће се на лицу места, по обијању, што ће бити утврђено записнички од стране 

одговорног извођача радова и надзорног органа   и   документовано  фото   документацијом. 

 

• Стругање  старих  слојева  боје  са  зидова.   

Шут утоварити и транспортовати на локалну депонију. Процењена количина је 60%. Стварна 

количина ове позиције утврдиће се на лицу места, по обијању, што ће бити утврђено 

записнички од стране одговорног извођача радова и надзорног органа и документовано фото 

документацијом. 

 

• Рушење  оштећених  постојећих  натпрозорника  и надвратника.  

Стање утврдити на лицу места након уклањања постојеће столарије. 

 

• Демонтажа преграда у санитарним просторијама  

од кутијастих браварских профила и испуном од лима висине 186цм и одлагање на локалну 

депонију. 
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• Затварање  довода  воде  и  демонтажа постојећих санитарних уређаја  

у санитарном блоку у објекту (демонтажа  WЦ шоља и водокотлића) и одлагање на место које 

одреди инвеститор. 

 

• Затварање  довода  воде  и  демонтажа постојећих санитарних уређаја  

у санитарном блоку у објекту (демонтажа умиваоника у комплету са батеријом) и одлагање   

на   место   које   одреди   инвеститор. 

 

• Затварање  довода  воде  и  демонтажа постојећих санитарних уређаја  

у санитарном блоку у објекту (демонтажа туш каде у комплету са батеријом) и одлагање   на   

место   које   одреди   инвеститор. 

 

• Затварање  довода  воде  и  демонтажа постојећих санитарних уређаја  

у санитарном блоку у објекту (демонтажа чучаваца и водокотлића) и одлагање на место које 

одреди инвеститор 

 

• Затварање  довода  воде  и  демонтажа постојећих санитарних уређаја  

у санитарном блоку у објекту (демонтажа бојлера) и одлагање на место које одреди 

инвеститор. 

 

• Затварање  довода  воде  и  демонтажа  постојећег ТИКИ бојлера у кухињи и одлагање 

на место које одреди инвеститор. 

 

Израда и постављање трајне табле обавештења са подацима и грбом финансијера. Табла 

је димензија  30 x 42цм  у  свему  према  договору  са  надзорним органом. 

 

 

6. КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА ПРЕМА 

ИНДЕКСНОМ БРОЈУ 
 

Отпад од грађења и рушења категорисан је у Групу 17 у европском каталогу отпада, и 

ова група садржи отпад од грађења и  рушења, укључујући и  ископану земљу: 

 

Табела 1. 

Индекс бр. 
Јединица 

мере 
Количина 

Грађевински и отпад од рушења  

17 01   бетон, цигле, цреп и керамика 

17 01 03 м³ 14,98 цреп  

17 01 07 м³ 57,19 мешавине или поједине фракције бетона, 

цигле, плочице и керамика другачији од оних 

наведених у 17 01 06  
17 02   дрво, стакло и пластика 

17 02 01 м³ 6,76 дрво 

17 02 02 кг 1200 стакло 

17 02 03 кг 1000 пластика 

17 04   метали (укључујући и њихове легуре) 
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17 04 07 кг 4000 мешани метали 

17 05   земља (укључујући земљу ископану са 

контаминираних локација), камен и ископ 

17 05 06 м³ 629 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 

17 09   остали отпади од грађења и рушења 

17 09 04 кг 3000 мешани отпади од грађења и рушења 

другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 

09 02 и 17 09 03 
 

20 01   одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 36    ком 3 Одбачена електрична и електронска опрема 

другачија од оне наведене у  20 01 21, 20 01 23 

и  20 01 35  
 
 

Актуелни системи за сакупљање отпада од грађења и рушења 
 
 

За време грађевинских радова, обавезно је одвојено сакупљање и припрема следећих остатака 

за рециклажу/поновну употребу: 
 

• Минералног грађевинског отпада, као што су цигле, цреп и бетон 

• Дрвни отпад 

• Стакло 

• Метални отпад 

• Амбалажа (картон, пластика) 

• Ископана земља 

 

Уколико одвојено сакупљање на месту настанка није изводљиво, помешани отпад од грађења 

и рушења се шаље у рециклажни центар ради сортирања и припреме за рециклажу. 

У складу са чланом 35. Закона о управљању отпадом, уколико се појави опасни отпад мора се 

сакупљати и транспортовати одвојено. Дакле, постоји обавеза избегавања мешања опасног 

и неопасног отпада. Поред тога, у нацрту правилника о минералном отпаду од грађења и 

рушења предложена је обавеза уклањања опасних супстанци пре рушења: Опасне фракције 

отпада (нпр. азбестни отпад) мора се уклонити са локације на којој је настао и одвојено 

држати све до безбедног одлагања у складу са прописима, кад год је то изводљиво. Ако се 

опасне компоненте/материјали не могу уклонити пре демонтаже/рушења, потребно је 

осигурати минималну контаминацију других материјала. 

Да би се избегло мешање опасног и неопасног отпада и омогућила рециклажа, потребно је у 

систему сакупљања и транспорта отпада од грађења и рушења предвидети раздвајање на 

месту настанка (укључујући уклањање опасних материјала/компоненти) на градилишту. Због 

тога треба створити околности за сакупљање и транспорт специфичних врста опасног отпада, 

као што је отпад који садржи азбест или ПЦБ/ПАХ, отпадна електрична и електронска 

опрема, које обављају компаније којима је издата одговарајућа дозвола. 

 

7. УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ 

УБЛАЖАВАЊА УТИЦАЈА 

 
 
Потенцијално загађење ваздуха – прашина 

 
 
Утицај – Потенцијални извори загађења ваздуха могу бити прашина настала услед 
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активности одржавања, саобраћаја грађевинске механизације, као и других извора.  Радови  

на санацији укључују ломљење, копање, разбијање, транспорт и одлагање малих количина 

сувих материјала. У том  смислу, на локалном нивоу може да дође до умереног  и 

привременог пада квалитета ваздуха као резултат појаве прашине настале услед саобраћања 

грађевинске механизације и повишених нивоа азот оксида (НОx) и сумпор оксида (СОx), 

због издувних гасова граñевинске механизације. Прашина се може задржати на вегетацији, 

усевима, објектима и зградама. 
 
Мере ублажавања  – Прскање  водом је основни метод контроле прашине.  У сваком  

случају, додавање воде материјалима за испуну је неопходно у току радова на санацији. 
 
Потенцијална контаминација земљишта 
 
Утицај  –  У  току имплементације пројекта може  доћи до контаминације  земљишта  услед  

отицања ефлуената са градилишта,  изливања  на локацијама за сервисирање  механизације,  

као и санитарних отпадних  вода  из објеката  за  смештај радника  на  градилишту. 

Потенцијална загађења у току експлоатацији објекта су углавном ограничена на  акциденте.  

У  том  случају  примениће  се процедуре  за активности  које  треба  предузети  у 

инцидентним  ситуацијама дефинисане  од стране Министарства унтрашњих послова, као и 

прописаним Законом. 
 
Мере ублажавања – До изливања горива и мазива на градилишту може доћи у току 

одржавања, или прања механизације и возила. У току редовних радних операција, овај део 

градилишта треба да буде опремљен гравитационим  сепаратором масти и уља 

одговарајућег  капацитета. Уколико ипак дође до изливања, како би ублажио проблем, 

извођач радова треба да употреби апсорбујуће материјале као што су апсорбујуће 

простирке/тканине  или песак, у циљу уклањања контаминираног  земљишта и његовог 

каснијег одлагања на одобрену локацију у складу са Законом. 
 
 
Потенцијална контаминација земљишта услед неправилног одлагања отпада 
 
 
Утицај – Потенцијална  контаминација  земљишта као резултат неадекватног  одлагања 

течног и чврстог отпада, насталог као резултат активности на реконструкцији. 
 
Мере ублажавања – Мера ублажавања коју треба предузети како би се избегла 

контаминација земљишта је одлагање отпадних материјала  на адекватан  начин и на 

одговарајућим локацијама. Инертни отпад делом може бити искоришћен као материјал за 

испуну. 

 

Извођач радова је дужан: 

1. Да поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09, 88/10,14/16 и 95/2018 – др. 

Закон), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и подзаконска 

акта донета на основу ових закона  

2. Обезбеди посебан простор за одлагање отпада (на градилишту) 

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

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

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

4. Да секундарне сировине, опасан уколико се појави и други отпад, предаје лицу са којим је 

закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, 

третман, одлагање и сл). 

 

Одржавање механизације и допуна горива 

 

Утицај  - одржавање опреме  и  допуна горива могу да  изазову контаминацију   земљишта  
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и водотока,  укључујући  и подземне  воде,  у случају неадекватног  и немарног  поступања  

са горивом, мазивима и др. 

Мере ублажавања - У циљу избегавања штетних утицаја на природну средину, важно је 

обезбедити правлино поступање са мазивима, горивом и растварачима приликом 

сервисирања опреме. 
 
Безбедност и здравље на раду 
 

Утицаји  – Грађевински  радници  могу  бити изложени  негативним  утицајима  услед  

опасног  радног окружења,  што  укључује  висок  ниво  буке,  прашину,  као  и небезбедан  

саобраћај  гађевинске механизације и др. 
 

Мере  ублажавања  –  Извођач  радова  ће  информисати  своје  раднике  о мерама  

безбедности  и здравља на раду и захтевати од њих да користе личну заштитну опрему, коју 

је извођач обезбедио. Извођач радова  је такође дужан да се постара  да су оператори  тешке  

и опасне  грађевинске механизације адекватно обучени, да имају дозволе за управљање 

овом опремом, као и да су осигурани. Извођач  радова  је такође  дужан  да обезбеди  

просторије  за пружање  прве помоћи, брзу интервенцију од стране лица која су обучена за 

пружање прве помоћи, као и хитан медицински транспорт до најближе болнице, или станице 

хитне помоћи. 
 
Бука 
 
Утицај – Бука проузрокована  радовима  на рекоснтрукцији  ће представљати  искључиво  

привремени утицај.  Иако привремен и у  велкој  мери  умерен,  утицај  буке  у  насељеним  

подручјима  може негативно да утиче на здравље људи, ако се не предузму мере за његово 

ублажавање. 
 
Мере ублажавања –У случају да ниво буке  пређе  дозвољене  вредности  за  осетљива  

подручја,  извођач  радова  треба  да  постави привремене баријере у циљу спречавања 

ширења буке. 
 
 

Табела 2. 

ПОТЕНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1. Утицај активности на градилишту на животну средину: ДА НЕ 

1.1. Повећан обим интензивног саобраћаја x  

1.2. Повећан ниво буке и прашине у околини градилишта x  

1.3. Појава отпада са градилишта, сви типови x  

1.4. Потреба за унапређењем контроле безбедности x  

1.5. Утицај на друмски и пешачки саобраћај (безбедност 

преусмеравање...) 

x  

1.6. Употреба машинских уља и мазива x  

1.7. Потреба за релокацијом корисника и коришћење других 

парцела 

x  

 

ПОТЕНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1.1 Повећан обим интензивног саобраћаја ДА НЕ 

1.1.1. Возило за транспорт материјала и отпада x  

1.1.2. Грађевинска механизација x  

1.1.3.  Превоз тешких терета x  

1.1.4. Испорука опеме x  
 

ПОТЕНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1.2 Повећан ниво буке и прашине у околини градилишта ДА НЕ 
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1.2.1. Бука од грађевинске механизације и возила x  

1.2.2. Бука и прашина услед радова на рушењу и демонтажи x  

1.2.4. Влажење материјала пре и после рушења x  

 

ПОТЕНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1.3 Појава отпада са градилишта, све врсте ДА НЕ 

1.3.1. Стандардни отпад са градилишта (шут) x  

1.3.2. Материјал који се може поново користити x  

1.3.3. Рациклажни материјал x  

1.3.6 Привремене грађевинске депоније (контејнери за разврставање 

материјала) 

x  

 

ПОТАНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1.4 Потреба за унапређењем контроле безбедности ДА НЕ 

1.4.1. Радно окружење x  

1.4.2. Бука од грађевинске механизације и возила x  

1.4.3. Прашина услед радова на рушењу и демонтажи x  

1.4.4. Велики број грађевинских машина x  

 

ПОТАНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1.5 Утицај на друмски и пешачки саобраћај (безбедност 

преусмеравање...) 

ДА НЕ 

1.5.1. Преусмеравање на супротну страну улице x  

1.5.2. Укључивање на саобраћајницу x  

  

ПОТАНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1.6. Употреба машинских уља и мазива ДА НЕ 

1.6.1. Одржавање  опреме  и  допуна  горива   x  

 

ПОТАНЦИЈАЛНА КОНТРОЛА УТИЦАЈА 

1.7 Потреба за релокацијом корисника и коришћење других 

парцела 

ДА НЕ 

1.7.1. Релокација корисника у други објекат x  

 

Мониторинг 

За све примећене и потенцијалне новооткривене случајеве, потребно је предузети мере у 

складу са важећим законодавством које регулише заштиту животне средине, као и смерницма 

датим у Оквирном документу за заштиту животне срдине (ЕМФ). 

Мониторинг за класе 1 и 2 обавља Надзорни орган на градилишту, док мониторинг за класу 3 

врше Надзорни орган на градилишту и надлежна инспекцијска служба. 

У току ангажовња извођача радова, поред све остале документације потребно је доставити 3 

примерка Студије, са фотографијама снимљеним у току демонтаже или рушења уграђених 

материјала, сортирања и складиштења, све контролне листе, као и примопредају правним 

лицима овлашћеним за управлање опасним отпадом  и све контролне листе које су у складу са 

листом материјала са почетка овог документа. Ове документе треба да потпишу извођач 

радова, надзорни орган на градилишту и инвеститор. Потписани примерак овог документа  

треба доставити Канцеларији за управљање јавним инвестицијама за потребе архивирања. 
 

ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА РАДОВА О ПРИХВАТАЊУ МЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПЛАНА МОНИТОРИНГА 

Извођач радова:  
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Адреса извођача:  

ИД Фирме:  

ПИБ:  

Инвеститор:  

Општина:  

Објекат:  

Адреса објекта:  

 

Након почетка радова, за време извођења радова, као и у току набавке радова, извођач радова 

ће се приџавати релевантних закона и прописа Републике Србије, који регулишу област 

планирања и изградње, заштите животне средине и здравља и безбедности на раду, како је 

прецизирано. 

Пре почетка радова, за време извођења радова, као и у току набавке радова, извођач радова ће 

о кључним питањима везаним за заштиту животне средине, задравље и безбедност на раду 

благовремено известити општинске инспекције надлежне за планирање и изгадњу, заштиту 

животне средине и здравље и безбедност на раду, у зависности од ситуације, као и деловати у 

складу са обавезујућим захтевима у погледу здравља и безбедности на раду, као и утицаја 

радова на животну средину. 

Мере за ублажавање утицаја на животну средину 

У току извођења радова на демонтажи и инсталацији нове опреме, делова и матаријала, сав 

отпад и шут који настане на овај начин је потребно треитрати на један од следећих  начина: 

a) биће уредно наслагни на безбедној локацији коју су корисник објекта и Менаџер 

пројекта одредили унпаред. Грађевински отпад ће без одлагања, или у најкрећем 

могућем року бити безбедно транспортован и одложен на најближој општинској 

депонији; 

или 

b) биће уредно наслагни на безбедној локацији коју су корисник објекта и Менаџер 

пројекта одредили унпаред, где ће без одлагања, или у најкраћем могућем бити 

организована продаја материјала који се могу поново употребити, заинтересованим 

фирмама и појединицима.  

У оба случаја, локација за одлагање ће бити темељно очишћена након коришћења, у циљу 

њеног довођења у првобитно стање. 

Извођач радова ће направити фотографије кључних корака процеса демонтаже и одлагања, 

како би документовао адекватан третман отпадних материјала и шута, при чему ће ова фото-

документација били приложена уз месечне ситуације које се достављају Менадежеру пројекта 

на одобрење. 

Грађевински или други отпад и шут који се више не могу користити, ће неодложно, или у 

најкраћем могућем року бити безбедно транспортовани и одложени на најближој општинској 

депонији. 

Уколико у току демонтаже радова извођач наиђе на опасне или штетне материјале, као што су 

азбест или слично, извођач ће неодложно обавестити надлежни општински инспекторат, у 

циљу добијања упустава у вези даљих активности. 
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Након завршетка радова, Извођач ће детаљно очистити прашину и друге нечистоће које су 

настале у свим просторијама у којима су извођени радови и довести их у стање пре почетка 

извођења радова. 

У току извођења радова, Извођач ће предузети све безбедносне мере у оквиру својих 

техничких могућности, како би на најмању меру свео ниво неозабилазне буке проузроковане 

радовима, као и ограничити повећане нивое буке на најкраће могуће рокове, узимајући у обзир 

специфичан радни процес који се одвија у зградама. 

 

Здравље и безбедност на раду 

У току реализације специфицираних активности, посебно оних на висини, или радова који 

захтевају коришћење скела, дизалица или сличне помоћне опреме, извођач радова ће 

ограничити приступ на градилиште на адкватан начин, постављањем препрека, као што су 

сигурносне ограде, мреже или траке, као и прибавити и осигурати примену личне заштитне 

опреме запослених, као и осигурати надзор запослених и представника корисника, који могу 

повремено посећивати градилиште. 

Лична опрема за здравље и безбедност на раду и слична средства ће бити обележена и 

одложена на посебно закључно место, заједно са упутствима произвођача и припадајућим 

сертификатима, како би били доступни искључиво лицу(лицима) којима је ова опрема 

намењена. 

 

Набавка радова - Извештај 

У току набавке радова, комисија састављена од овлашћених представника корисника, извођача 

радова и надзорног органа ће потписати записник којим се констатује на који начин ће се 

одлагати отпад генерисан извођењем радова. 

 

Изјава извођача радова 

Представник Извођача радова овим изјављује да је упознат са обавезом примене захтева 

заштите животне средине, као и захтева у погледу здравља и безбедности на раду, при чему 

Извођач радова преузима све обавезе које могу произаћи из преходних ставова. 

 

 

 

Потпис и печат овлашћеног представника извођача радова:  

 

 

 

___________________ 

[Потпис(и)]  

У прилогу ове Изјаве је листа релевантног законодавстава, која представља саставни део 

Изјаве. 
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ГЕНЕРИЧКИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРОЦЕДУРЕ МОНИТОРИНГА 

 (КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ 

ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ  

 

 

Део 1: Институционални и административни оквир 

Део 2: Скрининг животне средине и социјалних питања 

Део 3: План за ублажавање утицаја на животну средину 

Део 4: План мониторинга 
 

 
  



Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 38 од 207 

 

ДЕО 1: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОКВИР 

Држава Република Србија 

Назив пројекта  Извођење радова на реконструкцији Основне школе ,,Доситеј 

Обрадовић" ‐ Одељење у Великом Гају 

Обим пројекта и активности Реконструкција постојећег објекта. 

Грађевински радови, машински радови, електро радови и радови на партерном 

уређењу; 

Институционални аранжмани 

 

Министарство финансија, 

Министраство грађевине, 

транспорта и инфраструктуре и 

Министарство просвете,науке и 

технолошког развоја, Београд, 

Србија 

СБ  

КУЈУ– 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима 

 

Управљање пројектом 

КУЈУ– Канцеларија за 

управљање јавним 

улагањима 

Директор - Марко 

Благојевиц 

Локални партнер и/или 

прималац 

 

Општина Пландиште 

Аранжммани за 

имплементцију 

 

Технички пројекат: број 07-

03/18-ПЗИ  од март 

2018.године 

Надзор радова:  

 

Динамика извођења:  

Надзор Мера 

заштите 

изабрани 

Консултант за 

надзор радова 

(биће изабран 

накнадно) 

Надзор партнера-

Инспектор за безбедност и 

здравље на раду 

Инспекцијски 

надзор 

-Инспектор за 

заштиту 

животне 

средине 

-Грађевински 

инспектор 

Извођач 

радова 

(биће додат 

касније, након 

избора 

извођача 

ОПИС ГРАДИЛИШТА 

Назив градилишта Основна школа ,,Доситеј Обрадовић" ‐ Одељење у Великом Гају 

Описл локације градилишта Основна школе ,,Доситеј Обрадовић" - 

Одељење у Великом Гају је лоцирана у 

Великом Гају, на катастарској парцели број 

706/1, К.О. Велики Гај, површине  9172 м2, 

према подацима Службе за катастар 

непокретности - Пландиште. Парцела се 

налази у Улици Ђуре Јакшића бр. 3, и на 

њој постоје изграђени објекти. 
За више детаља, види тендерску документацију 

Прилог I: Мапа градилишта [  ] 

ДА [x ] НЕ  

биће додата након избора 

извођача 

Ко је власник земљишта? Општина Пландиште 

Географски опис За више детаља види КТП и тендерску документацију  

ЗАКОНОДАВСТВО 
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Идентификовати национално и 

локлано законодавсто, односно 

дозволе које је неопходно 

прибавити за потребе 

реализације пројектне 

активности.  

Наведите институције 

надлежне за имплементацију 

сваког сегмента законодавства 

или издавања дозвола 

Закон о планирању и изградњи,  („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 

- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) 

Закон о безбедности и здрављу на раду –  („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 

91/2015 и 113/2017) - др. закон 

Закон о процени утицаја на животну средину – („Сл. гласник РС“, бр. 

135/2004 и 36/2009) 

Закон о заштити животне средине -  („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 

14/2016 и 76/2018) 

Закон о енергетици– („Службени Гласник РС” бр.145/2014) 

Закон о управљању отпадом -   („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 

14/2016) 

Закон о заштити ваздуха – („Службени гласник РС”  бр.36/2009  и 10/2013) 

Закон о водама – („Службени Гласник РС”  бр.30/2010, 93/2012, 101/2016). 

Закон о хемикалијама -  („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 

93/2012 и 25/2015)  

Закон од заштити од буке у животној средини – („Службени Гласник РС” , 

бр.36/2009  и 88/2010). 

Правилник о садржини и начину вођења стручног  надзора – („Сл. гласник 

РС“, бр. 22/2015 и 24/2017) 

Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката, 

(„Службени гласник РС”, бр.:  72/2018). 

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 

Наведите када / и где су 

одржане јавне консултације 

 Нису одржане јавне консултације 

ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА 

Да ли ће бити потребне за 

изградњу капицитета у погледу 

управљања заштитом жиовтне 

средине (на пр. обука из 

области заштите животне 

средине, опреме за мониторинг 

и др..)? 

[x ] НЕ или  [ ] ДА, Прилог  II укључује програм изградње капацитета 



 

ДЕО 2: СКРИНИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИХ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОМ 

ВЛАСНИШТВУ 

Да ли ће активност 

на градилишту 

обухватити 

/укључити било 

коју од следећих 

потенцијалних 

проблема и или 

утицаја:  

Активност и примери потенцијалних проблема и/или утицаја Статус  

Уколико Постоје 

Додатни коментари 

1.  Санација зграде  

• Друмски саобраћај специифчан за локацију 

• Повећање нивоа прашине и буке проузроковане рушењем 

и/или грађевинским радовима 

• Грађевински отпад 

• Безбедност на локацији 

[x ] Да  [ ] Не 

Види наредни одељак  Б 

2.  Нова градња   

• Утицај ископа на ерозију земљишта 

• Друмски саобраћај специфичан за локацију 

• Повећање нивоа прашине и буке проузроковане рушењем 

и/или грађевинским радовима 

• Грађевински отпад 

[ ] Да  [ ] Не Не планира се нова 

градња 

Види наредни одељак  Б 

3.  Индивидуални систем за третман отпадних вода 

• Ефлуенти /или испуштања у реципијенте 

[ ] Да  [x ] Не 
Види наредни одељак  Ц 

4.  Експропријација1 

• Ометање приватног поседа 

• Релокација лица погођених пројектним активностима 

• Присилно расељавање 

• Утицаји на изворе прихода 

[ ] Да  [x ] Не 

Види наредни одељак  Д  

5. Опасни или токсични материјали2 

• Употреба опасних/токсичних материјала (растварчи, горива, 

порвршински премази и др.) 

• Уклањање и одлагање токсичног и /или опасног отпада од 

рушења и/или грађевинског отпада (нпр. азбест) 

• Складиштење машинских уља и мазива 

[ ] Да  [x] Не 

Види наредни одељак  Е  

6. Утицај на шуме и/или  заштићена подручја 

• Ометање категорисаних шума, тампон и/или заштићених 

подручја  

[ ] Да  [x ] Не 

Види наредни одељак  Ф 

• Манипулација/управљање медицинским отпадом 

• Клинички отпад, оштри предмети, фармацеутски производи 

(цитоксични и опасан хемисјки отад), радиоактивни отпад, 

кућни отпад, неоргански кућни отпад 

• Одлагање медицинског отпада на локацији или ван локације 

[ ] Да  [ x] Не 

Види наредни одељак  Г  

7. Безбедност саобраћаја и пешака 

• Друмски саобраћај каратеристичан за локацију 

• Локацја је у насељеном подручју 

[x ] Да  [ ] Не 

Види наредни одељак  Х  

                                                 
1 Експропријација укључује дислокацију људи, промене у погледу извора егзистенције, ометање приватног поседа, односи се на земљиште које је купљено /пренето и на тај 

начин утиче на људе који живе /или привремено бораве и/или воде приватнни посао (киосци), на земљишту које је предмет експропријације.  
2  Појам токсични  опасни материјал обухвата али није ограничен на азбест, токсичне боје, укљањање боја које садрже олово, и др. 
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АКТИВНОСТ ПАРАМЕТАР КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

А. Општи услови Обавештавање и безбедност 

радника 

(a)  Локалани грађевински и инспекторат за заштиту животне средине и локална заједеница су обавештени о престојећим 

активностима –Обавеза менаџера пројекта Јавност је обавештена о радовима путе адекватних обавештења у медијима и/или 

јавно доступним локацијама  (укључујући локацију радова)- Обавеза Јединице за имплементацију пројекта (ПИУ) 

(b) Прибављене све дозволе у складу са законом (које укључују, али нису ограничене на коришћење земљишта, ресурса, 

одлагање отпада, дозволе санитарне инспекције за грађевинске и/или  радове на санацији – дозволе нису потребне  

(c) Сви радови ће бити изведени на безбедан и дисциплинован начин, предвиђен да на минималну меру сведе утиацаје на суседе 

и животну средину.- Обавеза извођача радова 

(d)  Лична заштитна опрема коју радници користе је у складу са добром међународном праксом (шлемови у свком тренутку, 

маске и заштитне наочаре по поребе, сигурносни појасеви и заштитне чизме) .- Обавеза извођача радова  

(e) Постављање адекватних знакова на локацији, који ће информисати раднике о кључним правилима и прописма  којих морају 

да се придржавају – Обавза извођача радова- 

Б. Опште 

активности 

санације и/или 

изградње 

Квалитет ваздуха  (a) У току унутрашњег рушења изнад првог спрата, користити затворене спусне цев.- Обавеза извођача радова 

(b) Држати отпад настао рушењем у конролисаном окружењу, прскати водом у циљу  редуковања прашине.-Обавеза извођача 

радова 

(c) Сузбијање прашине у току пнеуматског бушења /рушења зидова континуираним валажењем и/или постављањем ограде од 

заштитне мреже на локацији.-Обавеза извођача радова 

(d) Нека окружење (тротоари, путеви) буде без шута како би се прашина свела на минимум.-Обавеза извођача радова 

(e) Нема спаљивања грађевинског /отпадног материјала на отвореном на локацији.-Обавеза извођача радова 

(f) Неће бити сувишног празног хода при кретању грађевинских транспортних возила на локацијиама.-Обавеза извођача радова 

(g) Влажити прашњава подручја, нарочито ус случају топлог, сувог или ветровитог времена .- Обавеза извођача радова 

Бука (a) Бука у току извођења радова ће бити ограничена на временске периоде, наведе у дозволи.- Обавеза извођача радова 

(b) Поклопци мотора генератора, компресора за ваздух и дурге механичке опреме, поклопци мотора морају да буду затворени, а 

оперема лоцирана што је даље могуће од стамбених подручја.-Обавеза извођача радова 

Квалитетет воде (a) На градилишту ће бити успостављене адкватне мере за контролу ериозије и наноса, напр. бале сена и/или силт ограде у циљу 

спречавања померања наноса са градилишта и изазивања прекомерне замућености у обилижњим потоцима и рекама.-није 

релевантно 

Управљање отпадом (a) Сакупљање отпада, транспорт и локације одлагања ће бити идентификовани за све главне типове отпада чија се појава 

очекује услед извођења грађевинских и радова на рушењу.-Обавеза извођачра радова и Менаџера пројекта 

(b) Минерлани  грађевински и отпад од рушења биће одвојен од стандардног отпада, органског, течног или хемијског отпада, 

развраставањем на локацији и складиштење у одговарајуће контејнере. .- Обавеза извођача радова 

(c) Грађевински отпад ће бити прикупљен и прописно одложен од стране лиценцираних сакупљача.- Обавеза извођача радова 

(d) Документација о одлагању отпада ће се чувати као доказ адекватног управљања отпадом у складу са пројектом.-Обавеза 

извђача радова, Надзорног органа и Менаџера пројекта. 

(e) Кад год је изводљиво извођач радова ће понво користити и рециклирати  одговарајуће и одрживе материјале (осим азбеста).-

Обавеза извођача радова 
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АКТИВНОСТ ПАРАМЕТАР КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Ц. Отпадне воде Квалитет воде (a) Приступ поступању са санитарним отпадом и отпадним водама са градилишта (инсталација или реконструкција) мора бити 

одобрен од стране надлежних локалин органа –није релевантно 

(b) Пре испуштања у реципијенте, ефуленти из индивидуалних система за отпадне воде, моају се било третирати, или бити 

одобрени за испуштање од стране јавног канализационог система, у циљу задовољавна минималних критеријума квалитета 

прецизираних у нацоналним смерницма о квалитету ефлуентата и оптадних вода – није релеванто 

Д. 

Експропријација  

Експропријација  

План/Оквир 

(a) Уколико се експропријација земљишта не очекује или не захтева, или ако се губитак прихода законских или илегалних 

корсника не очекује, али се може догодити, консултује се  СБ вођа тима није релеватно  

(b) Одобрени План експропријације /Оквир  (ако се тако тражи по основу пројекта) биће имплементиран-није релевантно 

Е. Токсични 

материјали 

Управљање азбестом (a) Ако на градилишту постоји азбест, јасно обележити  опасан материјал – није релевантно 

(b) Азбест је неопходно адкватно херметички затворити и пломбирати у циљу минимизације излагања- није релевантно 

(c) Пре уклањања (ако је уклањање неопходно) азбест ће бити третиран агенсом за влажење, у циљу минимизирања појаве 

азбестне прашине –није релевантно 

(d) Манипулацију азбестом и његово одлагање ће вршити стручни и искусни лиценцирани професионалци. Све особље које 

долази у контакт за азбестом мора поседовати заштитну одећу у складу са важећим међународним стандардима –није 

релевантно  

(e) Ако се азбестни материјал привремено одлаже, отпад треба да буде херметички затворен и адекватно облежен –није  

релевантно 

(f) Уклоњени азбест неће бити поново употребљен, већ одложен на званично одобреним локацијама – није релевантно 

Управљање токсичним / опасним 

отпадом 

(a) Привремено склдиштење опасних или токсичних материја на градилишту ће бити у безбедним посудама, са натписима о  

детаљима о саставу својствима и упутствима за поступање –није релевантно с  обзиром да нема токсичних или опсних 

материја 

(b) Посуде са опасним материјама треба да буду смештене у непропусне контејнере у циљу спречавања просипања и цурења –

није релаватно јер нема токсичних нити опасних материја 

(c) Отпад транспортују посебно лиценцирани превозници о одлажу га у лиценцираном објекту. – није рлевантно с обзиром да 

нема токсичних или опасних  материјала 

(d) Премази са токсичним састојцима, као што су растварачи или олово се неће користити –није релевантно с обзиром да нема 

токсичих или отпадних материјала 

Ф. Утиче на шуме 

и/или заштићена 

подручја 

Заштита  

(a) У случају присуства већег дрвећа у близини активноси, обележити и оградити велико дрвећеи  заштити коренов  систем, 

избегавати наношење штете дрвећу – није релевантно 

(b) Оближње плавно земљиште и потоци ће бити заштићени од изливања са градилишта, применом адекватне мере контроле 

ерозије и седимената, које укључују али нису ограничене коришћење бала сена, силт ограда и др. – није релевантно 

(c) Неће бити неауторизованих позајмишта, каменолома или депоније  на суседним површинама, посебно у заштићеним 

подручјима – није релевантно 

Г. Одлагање 

медицинског 

отпада 

Инфраструктура за управљање 

медицинским отпадом 

 

(a) У складу са националним прописима, извођач радова ће обезбедити да објект новоизграђеног и /или санираног здравственог 

центра укључује адекватну инфрструктуру за маниплацију и одлагање медицинског оптада; ово укључује, али није 

ограничено на: 
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АКТИВНОСТ ПАРАМЕТАР КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

▪ Специјализовне објекте за медицински отпад (укјучући контаминиране оштре инструменте, људско ткиво и телесне 

течности) са других одлагалишта отпада – није релевантно 

a. Клинички отпад: жуте вреће и котаинтејнер 

b. Оштри предмети – Специјалне посуде/кутије, отпорне на пробој 

c. Кућни отпад (неоргански): црне вреће или кутије 

▪ Постојање адекватних складишних објеката; није применљиво 

▪ Уколико активност укључује третман у објекту, неопходно је обезбедити адекване опције одлагања –није релевантно 

Х Безбедност 

друмског и  

пешчки саобраћаја 

Диркене и индиректне опасности 

по друмски и пешачки саобраћај 

изазван извођењем радова 

▪ У складу са националном регулативом, извођач радова ће обезбедити да градилиште буде адекватно обезбеђено, 

укључујући регулисање релевантног саобраћаја на градилишту. Ово укључује, али није ограничено на 

▪ Постављање знакова, знакова упозорења, баријера, знакова за скретање саобраћаја: градилиште ће бити јасно 

обележено, а јавнст упозорена о свим потенцијалним опасностима –Обавеза извођача радова 

▪ Управљање системом саобраћаја и обука запослених, посебно на гадилиштима који се налазе у близини локација 

интензивног саобраћаја. Обезбеђивање сигурних пролаза и прелаза за пешаке на локацијама  укрштања градилишта и 

саобраћајница. –Обавеза извођача радова. 

▪ Прилагођавање радног времена обрасцима одвијања саобраћаја, на. пр. избегавати веће транспортне активности у току 

саобраћајних шпицева или кретања стоке – Обавеза извођача радова 

▪ Активно управљање саобраћајем на градилишту од стране обученог особља за видљивим обележијма, уколико је 

непходно због обезбеђивања адекватног пролаза за јавност. – Обавеза извођача радова 

▪ Обезбеђивање безбедног и континурианог приступа канцеларијском простору, радњама и стамбеним објектима  у току 

радова на реновирању, у случају да зграде остају отворене за јавност. – Обавеза извођача радова 

И анд цлеаринг 

анд вегетатион 

ремовал 

Употреба пестицида (а)  Уклањање вегтације биће реализован ручно или механички. Неће се користити пестициди – није релевантно-нот релевант 

Ј Употреба 

материјала у 

складу са 

међународним 

протоколима 

Изолациони матерјали у складу 

са обавезама Црне Горе по 

основу Протокола из Монтреала 

(а) Изолациони материјали који су произведени уз коришћење или садржа гасове са ефектом стаклене бааште (фоаминг ор 

блоwинг агентс) се аре то бе усед-нот релевант 

 

 

 



 

ДЕО 4:       ПЛАН МОНИТОРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ 

Фаза Шта  

(који пареметер ће 

бити предмент 

мониторинга) 

Где 

(се налази 

параметар који ће 

бити предмент 

мониторинга?) 

Како 

(Да ли ће параметар 

бити предмет 

мониторинга?) 

Када 

(Дефинисати учесталост 

/или континуирано?) 

Зашто 

(Ди ли ће парамтар 

бити предмет 

мониторинга?) 

Трошкови 

(Ако није 

укључено у буџет) 

КО 

(је одговоран за 

мониторинг?) 

У току припреме 

активности 

Обавештење и 

безбедност на раду 

у близини објекта редован надозор 

Инспецкција 

све време безбедност, 

квалитет радова 

 Надзор радова 

Инспекција  

Надзор 

 

У току 

имплементације 

активности  

 

У току надзора 

активности 

Реконструкција 

зграде 

 

 

Друмски и пешачки 

саобраћај 

 

 

Обавештење и 

безбедност на раду 

 

 

Квалитет ваздуха 

 

 

Бука  

 

 

 

Управљање отпадом 

 

 

 

објекат 

 

 

 

у близини објкта 

 

 

 

на градилишту 

 

 

 

на градилишту 

 

 

на градилишту 

 

 

на градилишту 

редован надзор 

 

 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

све време  

 

 

све време  

 

 

све време  

 

 

све време  

 

 

све време  

 

 

све време 

Квалитет радова 

 

 

 

безбедност 

 

 

 

заштита  

 

 

заштита  

 

 

заштита  

 

 

заштита 

 Надзор радова 

Инспекција  

Надзор  

 

Инспецторате 

Супервисион 

Wорк Супервисион 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

Инспекција  

Надзор  

Надзор радова 

 

Инспекција  

Надзор  

Извођач 

Менаџер пројекта 
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ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА РАДОВА О КОМПАТИБИЛНОСТИ УСЛОВА НА 

ГРАДИЛИШТУ СА ПУЗЖС (План управљања заштитом животне средине) 

Изовођач радова:  

Адреса извођача:  

ИД фирме:  

ПИБ:  

Инвеститор:  

Општина:  

Објекат:  

Адреса објекта:  

Правно лице које је израдило 

ПУЗЖС (План управљана 

заштитом животне средине) 

 

 

Листа материјала према категоријама, у складу са Каталогом опасног отпада, Категорија 

3, није укључена у листу по основу ове Изјаве. 

 

Листа: 

Индекс 

бр. 

Јединиц

а мере 

Количин

а 
Н Опис 

     

     

     

     

     

 

 

САГЛАСНИ: 

 

 

Датум:   _________________ 

  

 

Инвеститор: 

_____________________________ 

 

Извођач радова: 

 _____________________________ 

Надзор на градилишту: 

_____________________________ 

Пројекат: 

 _____________________________ 
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ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА  

(за категорије 1 и 2) 

Извођач радова:  

Адреса извођача:  

Инвеститор:  

Општина:  

Објекат:  

Адреса објекта:  

 

Индекс 

бр. 

Јединица 

мере 
Количина Н Опис 

     

 

Фотографије: 

 

Уграђени материјал на оргиналном месту Материјал у току демонтаже или рушења 

  

Материјал одложен на градилишној 

депонији 

Примопредаја материјала 

  

 

 

САГЛАСНИ: Датум: _________________ 

  

Извођач радова: 

_____________________________ 

 

Пријем материјала: 

_____________________________ 

Надзор на градилишту: 

_____________________________ 

Инвеститор: 

_____________________________ 
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ЗАПИСНИК О ПРИМОРЕДАЈИ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

(за категорију 4– опасан отпад) 

Извођач радова:  

Адреса извођача:  

Инвеститор:  

Општина:  

Објекат:  

Адреса објекта:  

 

Индекс 

бр. 

Јединица 

мере 
Количина Н Опис 

     

 

Фотографије: 

 

Уграђени материјал на оргиналном месту Материјал у току демонтаже или рушења 

  

Манипулација материјлом Материјал одложен на градилишној 

депонији 

  

 

*Напомена: Овај образац не замењује обрасце прописане Законом о заштити животне средине 

и Законом о управљању отпадом. 

САГЛАСНИ: Датум: _________________ 

  

Извођач радова:

 _____________________________ 

 

 

Преузимање материјала: 

 

Правно лице: 

 

Надзор на градилишту: 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Инвеститор: 

_____________________________ 

 

Овлашћено лице: 

 

_____________________________ 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОПСЕРВИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА 

Извођач радова:  

Инвеститор:  

Општина:  

Објекат:  

Адреса градилишта:  

Надзорни орган на 

градилишту: 

 

 

Листа матријала у складу табелом. 

 

Ф – индекс завршетка (4 – опсервирани на градилишту, 3 – демонтирани/порушени, 2 – 

упаковни и ускладиштени на градилишту, 1 - примопредаја) 

 

ЛИСТА: 

 

Индекс 

бр. 

Јединица 

мере 
Количина Ф Опис 

        

        

        

        

        

 

Надзорни орган на градилишту: 

 

_____________________________ 

Датум: 

 

_________________ 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

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

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

 

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

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

Закона). 

 

Доказ: 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

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

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. 

тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

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

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

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

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

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

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

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

месту рођења или према месту пребивалишта). 



 

_________________________________________________________________________________ 

Општина Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 50 од 207 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

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

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

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

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

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

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 

према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

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

уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

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

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

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

Напомена: „Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно 

другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од 

пожара.  

Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове 

извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву 

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

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

и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 

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

  

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

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

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

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

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

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

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

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

Услов:  

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

достављени подаци мора да буде већи од100.000.000,00 динара;  

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

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

 

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

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

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

обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 

(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс 

успеха за 2017. годину.  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

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

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

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

објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

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

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

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

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

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, 

стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

Доказ:  

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

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

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

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

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

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

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

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

Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

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

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

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

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

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

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

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

предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион кипер или „сандучар“  комада 1 

Лако доставно возило комада 2 

Комбинована машина – „Скип“ комада 1 

Цеваста фасадна скела  500  м2 

Вибро плоча комада 1 
 

 

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 и 
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оверена печатом понуђача. 

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

отпремница; 

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

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

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

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

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

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

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

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

стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

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

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 30 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 800 који ће решењем бити именован за одговорног 

извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 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 или инжењер који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 850 који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 или 853 који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 или 830 који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

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

 

 

Доказ: 

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

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

извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, 

оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

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

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 

или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду 

односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   
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г) фотокопије личних лиценци. Фотокопија лиценце мора се оверити оригиналним печатом 

имаоца лиценце и његовим потписом;  

д) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код 

понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

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

доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – 

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

потребне  лиценце-сертификата. 

 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију 

и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације 

потребне за припрему прихватљиве понуде. 

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

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

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

 

Доказ: 

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

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

 

6) Сертификати 

Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 

менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, 

безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са 

предметом јавне набавке (извођење радова у грађевинарству, изградња зграда или сл.). 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, 

ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 

2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је 

овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

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

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

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

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 

набавке. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

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

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у 

обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

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

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

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

услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном 

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

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

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

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

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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

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

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

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

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана 

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

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

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

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

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

 

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

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

или подноси понуду са подизвођачем. 

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

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

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

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општине Пландиште, Војводе Путника 38. 

26360 Пландиште, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији објекта 

Основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају, ЈН бр.3/2019, НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 

22.03.2019. године  године, до  10,30 часова. 

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

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

је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

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

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

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

неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

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

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) образац о произвођачима материјала и опреме, 

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, 
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14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, 

15) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања.  

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

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

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

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

потписивати графитном оловком. 

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

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

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

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

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

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

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

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

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

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

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

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

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

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Пландиште, ул. 

Војводе Путника бр. 38, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају – ЈН бр. 3/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају – ЈН бр. 3/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају – ЈН бр. 3/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Основне 

школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају – ЈН бр. 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду.   

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 

законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. 

И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 

тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 

понуду подноси са подизвођачем. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

▪ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

▪ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

▪ понуђачу који ће издати рачун,  

▪ рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

▪ обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 

који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

- 30% аванс, 

- 70 % по ситуацијима. 

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

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

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

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

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

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

надзора. 

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

 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за радове на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“ – 

Одељење у Великом Гају не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. 

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је 

Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова 

другачије одређено.  

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

од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

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

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

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

договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

Место извођења радова -  Радови на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј 

Обрадовић“– одељење у Великом Гају, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, изграђеног на катастарској 

парцели бр. 706/1 КО Велики Гај. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поглављу XVI. Конкурсне документације. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  

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

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

пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 

назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 

важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 

приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општине 

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

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

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
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3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 

важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

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

 

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

издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за 

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

уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком 

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

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи 

на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

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

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, 

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

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

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

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

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

обавезу за банку, као гаранта.  

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

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

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

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

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

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

за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

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

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

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

дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове 

гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално 

кроз вредности издатих ситуација. 

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

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 

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

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

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

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

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

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 
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 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

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

 

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

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 

висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности 

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

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

изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета 

уговора у гарантном року.  

 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског 

обезбеђења ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 22.03.2019 године, у 11,00 часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: ул. Војводе Путника бр. 38, просторијa: Мала сала Скупштине општине 

Пландиште, спрат /. 

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 ул. 

Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште, електронске поште на e-mail 

milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs  или факсом на број 013/861-134) тражити од наручиоца 
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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. 3/2019 ". 

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

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

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

подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

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

подизвођача (чл. 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 

материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 

саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 32) ЗЈН.  

 Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је 

део уговора о извођењу радова.  

 Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 

произвођачима материјала и опреме.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан 

да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак 

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

сагласност стручном надзору и Наручиоцу.  

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

произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и 

наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно 

понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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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. 

 

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношење понуда. 

Докази из става 1. ове тачке су:  

1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза;  

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама. 

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

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

 

 

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: 

milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs, факсом на број 013/861-134 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: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 

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

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

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

вредност већа од 120.000.000 динара. 

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

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

160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

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

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. 
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24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – 

ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци извођење радова на 

реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“ – одељење у Великом Гају, 

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 („Сл. Лист 

СФРЈ“ бр. 18/77). 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 

или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

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

набавке.  
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VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (радова на 

реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“– одељење у Великом Гају), 

ЈН број 3/2019   

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име лица за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који 

подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [радови на реконструкцији објекта Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“– одељење у Великом Гају] 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених 

авансних, привремених 

ситуација и окончане 

ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

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

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  

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

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

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

да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  

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

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

 
 

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

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

поступку јавне набавке. радова на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј 

Обрадовић“– одељење у Великом Гају набавке, бр [3/2019], поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

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

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

до две године.  

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

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

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

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

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
радова на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“– одељење у 

Великом Гају бр. 3/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

 РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“– 

ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ  

 

 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника бр. 38, ПИБ 

102002904, кога заступа Председник општине Јован Репац, мастер економиста  (у даљем 

тексту: Наручилац),  

 

и 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

______________________________________________са седиштем у ______________________  
назив извођача 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив Подизвођача 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 
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Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 20.02.2019. године, објавио Позив за подношење понуда у 

отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских 

радова на реконструкцији објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“– одељење у 

Великом Гају ,ЈН. Бр. 3/2019,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  

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

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

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

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове 

и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите, 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, 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, 

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, 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, 

Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм);

  

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о 

додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио 

Извођачу радова.  

Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је  извршење радова на реконструкцији објекта Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“– одељење у Великом Гају. 

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

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске 

и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 

предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

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

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

од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 

(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене 

понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године. 

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

елемената на основу којих је одређена. 

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

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

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

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

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

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

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

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

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

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

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

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

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

техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

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

- предрачуна у износу аванса; 

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

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

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

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

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

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

вредности.  

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

ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

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

радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

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

без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која 

се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана 

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

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

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

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

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у 

посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 

одређено. 
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Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац 

има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује 

одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења. 

Члан 6. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 

коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи 

радове. 

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

рокова, сматрају се нарочито: 

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

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

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора. 

 

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

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

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

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

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

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

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

коначног рока за завршетак радова. 

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

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

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

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

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

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

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

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

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

5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

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

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

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  
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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 на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификовано техничког особља 

за све врсте радова који се на објекту обављају. Техничко особље мора имати одговарајуће 

решење о именовању за предметни објекат; 

(3) 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;  

(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; 

(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. 
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(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 недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 

од 5 дана; 

(23) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

(24) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку 

документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област. 

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

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да 

евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења 

гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  

Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 

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

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности 

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

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

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним 

роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова 

дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за 

употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току 

гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у 

погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 
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Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14. 

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

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

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

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

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

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

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

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

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

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

уређује планирање и изградња.  

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

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује 

опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе 

обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 

без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 

изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од 

дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 

10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 

карактеристике објекта као целине. 

Хитни непредвиђени радови 

Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 

природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 
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догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. 

Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе). 

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности 

Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 

хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог 

члана, који су морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 

уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити 

Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући 

део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду  

Примопредаја изведених радова 

Члан 17. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 

објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 

радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 

упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 

објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 

основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 

односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, 

а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 
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разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 18. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

Раскид Уговора 

Члан 19. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови 

не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 

Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако 

Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 

неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 

омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 

подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. 

став 1. тачка 4. ЗЈН. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 

стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа. 
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Измене уговора 

Члан 20. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, 

да повећа обим радова који су предмет уговора. 

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

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

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

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

документацијом; 

4)  закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

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

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 

или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

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

набавке.  

Члан 21. 

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, 

поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су 

настали због извођења тих радова.  

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених 

радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 

цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова. 

 

Сходна примена других прописа 

Члан 22. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 

односи. 

Саставни део уговора 

Члан 23. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- техничка документација 

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 

- образац о произвођачима материјала и опреме 

- динамика извођења радова 
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Решавање спорова 

Члан 24. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 

не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву. 

Број примерака уговора 

Члан 25. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну 

и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

Ступање на снагу 

Члан 26. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу 

даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача 

радова.  

      

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

 Јован Репац, 

Председник општине  

 

МП. 

 

САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 

 

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

 

 
 

Предмет ЈН 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

 АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ 

      

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

I Радови на демонтирању и рушењу       

1 Демонтажа фасадне и унутрашње столарије на 

постојећем приземном објекту  (дрвени прозори 

: 

1 ком. димензија   97/133 цм; једнокрилна 

дрвена врата са надсветлом  :  1  ком.  дим.  

93/250цм, двокрилна дрвена врата са надсветлом 

1 ком. дим. 

186/373цм;  улазна двокрилна врата са 

надсветлом : 

2 ком. дим. 181/394цм;  двокрилна дрвена врата : 

1 ком. дим. 143/268цм, 1 ком. 145/273цм; 

једнокрилна дрвена врата: 1 ком. дим. 87/205цм, 

1 ком. дим. 

98/211цм;) утовар, превоз и одлагање на место 

одређено  од  стране  инвеститора  удаљености 

до 

10км. Обрачун за све комплет паушално. 

паушал 1 

    

2 Демонтажа фасадне и унутрашње браварије на 

постојећем приземном објекту     ( једнокрилни 

прозори од металних профила : 1 ком. дим.   

59/139 цм , 1 ком. дим. 98/58 цм, 1 ком. дим.  

96/58 цм, 1 ком. дим. 85/58 цм, 1 ком. дим. 99/59 

цм, 1 ком. дим. 

паушал 1 
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52/58 цм, 1 ком;  светларници од металних 

профила 

: 1 ком. дим. 207/240 цм, 2 ком. 320/240цм; 

двокрилна улазна врата од металних профила са 

надсветлом: 1 ком. 176/329 цм, 1 ком. 175/332 

цм, једнокрилна   подрумска   врата:   1    ком.    

дим. 

102/177цм) и одлагање на градилишној 

депонији. На почетку демонтаже фиксних 

делова застакљене браварије, обележити 

стаклене површине, уклонити постојеће лајсне, 

пажљиво извадити стакло и одложити га на за то 

припремљено место у кругу градилишта. За све : 

утовар, превоз и одлагање на место одређено од 

стране инвеститора удаљености до 10км 

.Обрачун за све комплет паушално. 

3 Демонтажа ПВЦ фасадне и унутрашње 

столарије на  постојећем  приземном  објекту    (  

једнокрилни прозори : 5 ком. дим.     108/227цм , 

10 ком. дим. 

117/228 цм, 1 ком. дим.   112/141 цм, 1 ком. дим. 

99/227 цм, 2 ком. дим. 123/227 цм;) емомтажу 

извести пажљиво, без оштећења столарије, 

утоварити је  и  транспортовати и  одложити је  

на место одређено од стране инвеститора 

удаљености до 10км. Обрачун за све комплет 

паушално 

паушал 1 

    

4 Демонтажа   хармоника   врата   :    1    ком.  

дим.187/200цм , 1 ком. дим. 200/200 цм;) и 

одлагање на локалној депонији. Обрачун за све 

комплет паушално. 

паушал 1 

    

5 Демонтажа кровног покривача од бибер црепа, 

са вертикалним транспортом на тло, утоваром и 

превозом на место које одреди инвеститор 

удаљености до 10км. Обрачун по м2 косе 

површине 

m² 

563,32 
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крова. 

6 Демонтажа  постојећих  летви  са  крова,  са 

вертикалним транспортом на тло, утоваром и 

превозом на место које одреди инвеститор 

удаљености до 10км. Обрачун по м2 косе 

површине 

крова. 

 

 

m² 
563,32 

    

7 Демонтажа хоризонталних висећих олука, са 

вертикалним транспортом, утоваром и одвозом 

на локалну депонију. Обрачун по м2. 

 

m1 95,50 

    

8 Демонтажа олучних вертикала, са утоваром и 

одвозом  на  локалну  депонију.  Ценом  

обухватити све манипулативне трошкове, скелу 

и др. Обрачун по м2. 

 

 

m1 
22,00 

    

9 Демонтажа зидних чивилука-полице дим. 

400/40цм, са  утоваром  и  одвозом  на  место  

одређено  од стране инвеститора удаљености до 

10км. Обрачун по комаду. 

ком 1 

    

10 Демонтажа   постојећих   степенишних   ограда   

на приступним степеништима, са утоваром и 

одвозом на локалну депонију. Обрачун по м1. 
m

1
 8,00 

    

11 Пробијање отвора на деловима постојећих 

носивих зидова од опеке старог формата, 

дебљине 34-50 цм ( укључујући дебљину 

малтера), уз све потребне мере обезбеђења од 

урушавања и оштећења објекта. Опеку очистити 

и сложити у кругу градилишта. Шут  утоварити  

и  транспортовати на 

локалну депонију. Обрачун по м3. 

m³ 8,30 

    

12 Рушење   делова   постојећих   преградних   

зидова дебљине 19-33 цм ( укључујући дебљину 

малтера), уз све потребне мере обезбеђења од 

урушавања и оштећења  објекта.  Опеку  

очистити  и  сложити  у кругу градилишта. Шут 

утоварити и транспортовати 

на локалну депонију. Обрачун по м2. 

 

 

m² 

39,00 
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13 Рушење постојећих  подова од паркета и 

бетонске површине испод подова . Шут 

утоварити и транспортовати на  локалну 

депонију. Обрачун за све комплет по м2. 

 

m² 
219,00 

    

14 Уклањање   постојећих   паркет   лајсни   из   

свих просторија са подовима од паркета. Шут 

утоварити и транспортовати на локалну 

депонију. Обрачун за све комплет по м1. 

m1 157,00 

    

15 Рушење   постојећих      подова   од   керамике   

на цементној кошуљици   и бетонске подне 

плоче   . Шут   утоварити   и   транспортовати   

на   локалну 

депонију. Обрачун за све комплет по м2. 

 

 

m² 90,00 

    

16 Рушење зидних облога од керамичких плочица у 

санитарним просторијама и кухињи. Шут 

утоварити и транспортовати на локалну 

депонију. Обрачун за 

све комплет по м2. 

 

 

m² 57,67 

    

17 Рушење       постојећег       приступног       

бетонског степеништа са дворишне стране 

зграде. Шут утоварити и транспортовати на 

локалну депонију. Обрачун за све комплет по 

м3. 

m³ 3,87 

    

18 Рушење таванице изнад подрума. Металне 

делове међуспратне конструкције одложити на 

место које одреди  инвеститор.  Шут  утоварити  

и транспортовати на  локалну депонију. Обрачун 

за све комплет по м2. 

 

 

m² 27,07 

    

19 Демонтажа   дрвене   ламперије   са   

унутрашњих зидова објекта. Шут утоварити и 

транспортовати на локалну депонију. Стварну 

количину утврдити по обијању, на лицу места. 

Обрачун за све комплет по 

м2. 

 

 

 

m² 
181,04 
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20 Рушење  преградних  зидова  од  ОСБ  плоча.  

Шут утоварити и транспортовати на локалну 

депонију. Обрачун за све комплет по м2. 

 

m² 63,00 

    

21 Обијање оштећеног , испуцалог и трулог 

малтера са унутрашњих зидова објекта. Око 

линијских пукотина обити малтер у укупној 

ширини од 10 цм. Обијене површине зидова и 

спојнице очистити жичаним четкама и 

припремити за  малтерисање. Шут утоварити и 

транспортовати на локалну депонију. 

Процењена количина је 40%. Стварна количина 

ове позиције утврдиће се на лицу места, по 

обијању, што ће бити утврђено записнички од 

стране одговорног извођача радова и надзорног 

органа   и   документовано  фото   

документацијом. 

Обрачун за све комплет по м2. 

m² 325,00 

    

22 Стругање  старих  слојева  боје  са  зидова.  Шут 

утоварити и транспортовати на локалну 

депонију. Процењена количина је 60%. Стварна 

количина ове позиције утврдиће се на лицу 

места, по обијању, што ће бити утврђено 

записнички од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа и документовано 

фото документацијом. Обрачун за све комплет 

по м2. 

m² 487,00 

    

23 Рушење  оштећених  постојећих  натпрозорника  

и надвратника. Стање утврдити на лицу места 

након уклањања постојеће столарије. Обрачун 

по м3. 

m³ 7,03 

    

24 Демонтажа преграда у санитарним 

просторијама од кутијастих браварских профила 

и испуном од лима висине 186цм и одлагање на 

локалну депонију. Обрачун по м1. 

m1 17,00 

    

25 Затварање  довода  воде  и  демонтажа 

постојећих санитарних уређаја у санитарном 
паушал 1 
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блоку у објекту (демонтажа  WC шоља и 

водокотлића) и одлагање на место које одреди 

инвеститор. Обрачун за све комплет паушално. 

4 ком. 

26 Затварање  довода  воде  и  демонтажа 

постојећих санитарних уређаја у санитарном 

блоку у објекту (демонтажа умиваоника у 

комплету са батеријом) и одлагање   на   место   

које   одреди   инвеститор. Обрачун за све 

комплет паушално. 

3 ком. 

паушал 1 

    

27 Затварање  довода  воде  и  демонтажа 

постојећих санитарних уређаја у санитарном 

блоку у објекту (демонтажа туш каде у комплету 

са батеријом) и одлагање   на   место   које   

одреди   инвеститор. Обрачун за све комплет 

паушално. 

1 ком. 

паушал 1 

    

28 Затварање  довода  воде  и  демонтажа 

постојећих санитарних уређаја у санитарном 

блоку у објекту (демонтажа чучаваца и 

водокотлића) и одлагање на место које одреди 

инвеститор. Обрачун за све комплет паушално. 

5 ком. 

паушал 1 

    

29 Затварање  довода  воде  и  демонтажа 

постојећих санитарних уређаја у санитарном 

блоку у објекту (демонтажа бојлера) и одлагање 

на место које одреди инвеститор. Обрачун за све 

комплет паушално. 

2 ком. 

паушал 1 

    

30 Затварање  довода  воде  и  демонтажа  

постојећег ТИКИ бојлера у кухињи и одлагање 

на место које одреди инвеститор. Обрачун за све 

комплет паушално. 

1 ком. 

паушал 1 
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31 Израда и постављање трајне табле обавештења 

са подацима и грбом финансијера. Табла је 

димензија 

30х42цм  у  свему  према  договору  са  

надзорним органом. Обрачун по комаду табле. 

ком 1 

    

  УКУПНО:   

Б ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

I Земљани радови       

1 Припрема   и   уређење   терена   за   грађење   са 

скидањем слоја хумусне земље од 20цм 

(пешачка рампа, степениште, улаз у подрум). 

Терен предвиђен за градњу очистити од разних 

отпадака, грања и слично. Сав шут, растиње, 

хумусну земљу и остало транспортовати ван 

градилишта на место које одреди надлежни 

орган. Обрачун   за све комплет по м2. 

m² 14.23 

    

2 Ручни ископ земље III категорије за темељне 

траке, са  равним  одсецањем  страна  и  равним  

дном. Ивице рова извести вертикално. Ископану 

земљу депоновати на градилишту ради будућег 

насипања и  набијања исте  између и  око  

темељних зидова Обрачун по м3  ископа. 

m³ 18.30 

    

3 Широки  ископ  земље  III  категорије  за  улазак  

у подрум, са равним одсецањем страна и равним 

дном. Ивице рова извести вертикално. Ископану 

земљу депоновати на градилишту ради будућег 

насипања и набијања исте између и око 

темељних зидова Обрачун по м3  ископа. 

m³ 2.87 

    

4 Набавка, превоз, насипање, планирање и 

машинско набијање шљунка природне 

гранулације испод темеља, везних греда , подне 

плоче приземља, подне плоче подрума у слоју 

од 10цм до постизања збијености. Обрачун по 

м3      уграђеног шљунка мерено у набијеном 

стању. 

m² 36.69 
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5 Насипање и механичко набијање земље око 

темељних зидова и испод приступног 

степеништа у слојевима од 10цм, до постизања 

збијености. Обрачун по м3   насипа мерено у 

набијеном стању заједно са унутрашњим 

транспортом потребне земље. 

m³ 5.90 

    

6 Транспорт преостале ископане земље на место 

које одреди надлежни орган, заједно са 

утоваром, истоваром и разастирањем на месту 

истовара. Обрачун по м3 без обзира на даљину 

транспорта 

m³ 15.27 

    

  УКУПНО:   

II Зидарски радови       

 Зидање       

1 Набавка материјала и  зидање преградних 

зидова опекарским  блоком  димензија  

25x19x12  цм (дебљине 12 цм), у продужном 

малтеру са израдом хоризонталних армирано-

бетонских серклажа димензија 10x20цм, C25/30 

(стара ознака МБ30) у висини надвратника, 

армираног са ±2Ø10 мм узенгијама Ø6/25 као и 

са узиђивањем свих оквира 

столарије и браварије. Обрачун по м2. 

 

m² 135.22 

    

  УКУПНО:   

 Малтерисање       

1 Набавка материјала и малтерисање унутрашњих 

зидова продужним малтером, у свему према 

постојећим техничким прописима. Малтерисање 

извршити у два слоја и то грубо и фино са 

претходним прскањем површина ретким 

цементним малтером. Све бетонске површине 

претходно испрскати цементним млеком. 

Обрачун по м2. 

 

m² 1266.82 
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2 Малтерисање дела базиса објекта продужним 

малтером 1:3:9. Површине пре малтерисања 

отпрашити и испрскати водом. Свеже 

малтерисане површине у летњим месецима 

заштитити од директног деловања сунца. 

Обрачун по м2 

m² 93.64 

    

3 Набавка материјала и израда цементне 

кошуљице на поду приземља и подрума, као 

подлоге за завршни слој и слоја за пад на 

приступном степеништу, од цементног малтера 

1:3, лакоармиране са МА Q131. У 

унутрашњости објекта дебљина кошуљице је 

5цм, на приступном степеништу је дебљина 

кошуљице (слоја за пад) 9- 

10цм. Обрачун по м2 (са арматуром). 

 

  

    

 Д=5цм m² 340.03     

 Д=9-10 цм m² 6.06     

  УКУПНО:   

III Бетонски радови       

 Неармирани бетон       

1 Набавка материјала и   подбетонирање темеља 

објекта неармираним бетоном C15/20 (стара 

ознака МБ 20), са свим потребним предрадњама 

(ископ, одвоз вишка земље, шаловање...) 

Поступак изводити пажљиво, у кампадама 

дужине 1м са минималним растојањем од 2м. 

Стварну дубину утврдити  на  лицу  места,  на  

почетку  поступка. Обрачун по м3. 

m³ 3.11 

    

2 Набавка  материјала  и  бетонирање  подова 

приземља бетоном C15/20 (стара ознака МБ 20) 

дебљине д=10 цм између темељних зидова и 

темељних везних греда. Плочу лакоармирати 

мрежастом арматуром Q131. Обрачун по м2 

(арматура се                       обрачунава посебно). 

m² 316.50 
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3 Бетонирање приступних и  унутрашњих 

степеника бетоном C15/20 (стара ознака МБ 20) 

у дрвеној оплати (као у граф. прилогу). Пре 

бетонирања, површине   на   којим   се   

бетонира      наквасити. Обрачун по м3. 

m³ 2.50 

    

  УКУПНО:   

 Армирани бетон       

1 Бетонирање  приступних  степеништа  бетоном 

C25/30  (стара  ознака  МБ  30)  (у  свему  према 

пројекту ). Плочу армирати и арматуру сидрити 

према статичком прорачуну. Пре бетонирања, 

површине   на   којим   се   бетонира      

наквасити. Обрачун по м3. 

m³ 5.27 

    

2 Набавка материјала и израда 

армиранобетонских натпрозорника и 

надвратника, бетоном C25/30 (стара ознака МБ 

30) у тространој оплати. Обрачун по м3 са 

потребном оплатом (без арматуре). 

m³ 3.95 

    

3 Израда лучних АБ натпрозорних греда д=50цм, 

бетоном C25/30 (стара ознака МБ 30) у 

тространој оплати. Обрачун по м3  са 

потребном оплатом (без арматуре). 

m³ 3.25 

    

4 Набавка материјала и израда армиранобетонске 

међуспратне конструкције у свему према 

пројекту, бетоном C25/30 (стара ознака МБ 30)  

д=12 цм, са потребном  оплатом.  Плоча  је  

армирана  са  МА Q131. Обрачун по м
2
. 

m² 41.38 

    

5 Набавка материјала и израда армиранобетонске 

приступне рампе (плоче, темеља и темељног 

зида) у свему према пројекту, C25/30 (стара 

ознака МБ 

30), ( дебљина плоче д =12 цм, дебљина Аб зида 

д=15   цм),   са   потребном   оплатом.   Плоча   

је армирана са МА Q188. Обрачун по м3. 

 

m³ 11.18 
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6 Набавка материјала и израда 

армиранобетонских зидова и темеља који 

ограђују приступно степениште подруму, у свему 

према пројекту, C25/30 (стара ознака МБ 30) д=15 

цм, са потребном оплатом. Зидови армирана са 

МА Q188. Обрачун по м
3

. 

 

m³ 3.80 

    

  УКУПНО:   

IV Армирачки радови       

1 Набавка, чишћење, исправљање, сечење, 

савијање и постављање арматуре, са везивањем 

исте. Обрачун по кг уграђене арматуре. 

kg 3.400.00 

    

  УКУПНО:   

V Тесарски и кровопокривачки радови       

1 Нававка материјала, поправка и замена 

оштећених делова дрвене кровне конструкције, 

здравом резаном јеловом грађом, по типу и 

димензијама идентичним или одговарајућим 

постојећој конструкцији. Грађу заштитити 

премазом против црвоточине и свим осталим 

потребним премазима, уз претходну   

обраду   свих   видљивих   делова конструкције 

( кљешта, рогови,   венчанице, ..). 

Апроксимативно 40%. Обрачун према стварно 

изведеним количинама. 

m² 171.44 

    

2 Набавка   материјала   и   дашчање   крова   

сувом јеловом  даском  дебљине  д=2,4  цм,  са 

постављањем паропропусне-водонепропусне 

фолије, са преклопом од 15 цм. Обрачун по м2  

косе површине крова. 

 

 

m² 563.32 

    

3 Набавка материјала и  летвисање (у два 

правца) крова  сувим чамовим летвама за 

покривање фалцованим црепом, у свему према 

пројекту. Обрачун по м2 косе површине крова. 

 

 

m² 
563.32 
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4 Набавка материјала и покривање кровних равни 

фалцованим црепом прве класе, у свему према 

пројекту  и  упутству  произвођача,  са  свим 

фазонским деловима . Обрачун по м2. 

m² 

563.32 

    

5 Набавка,  испорука материјала и  монтажа  

кровног панела (типа ТТОП 5МW са пет ребара, 

боје РАЛ 

3011 или сличан производ) са испуном од 

минералне вуне Д=100мм, или другог истог 

квалитета, као кровног покривача преко металне 

потконструкције, са свим потребним 

опшивањима и 

потрошним материјалом. Обрачун у комплету, 

по м2 

косе површине крова. 

m² 

4.30 

    

  УКУПНО:   

VI Изолатерски радови       

1 Набавка   материјала   и   израда   

хидроизолације подова приземља и подрума. 

Изолацију извести од 

1  премаза битулита + слој «кондора» 4 ( варен 

за подлогу). Хидроизолацију извести са 

подизањем уз обимне зидове за мин. 10цм. 

 

  

    

 Хоризонтална m² 348.85     

 Вертикална m1 338.00     

2 Набавка   материјала   и   израда   

хидроизолације подова   и зидова подрума и 

прилаза подруму Изолацију извести          

двокомпонентним хидроизолационим премазом 

типа Цересит ЦЛ 50 или другим , са 

одговарајућим карактеристикама, у свему према 

техничком упутству произвођача. Изолацијом 

премазати и спој са зидовима у висини од мин. 

10 цм, као и зидне површине иза лавабоа, до 

m² 125.00 
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висине од 1м  . Стварна количина ове позиције 

утврдиће се на лицу места , након уклањања 

завршних подних обога    и степена оштећења 

преостале подлоге, што ће бити утврђено 

записнички  од стране оговорног извођача 

радова и надзорног органа и документовано 

фото документацијом. Обрачун по м2. 

3 Набавка   и   полагање   СТИРОДУРА        као 

термоизолације пода приземља. Обрачун по м2. 
  

    

 Д=5  цм m² 318.00     

4 Набавка и облагање фасаде тврдом минералном 

каменом      вуном      (топлотне      

проводљивости 

0,04W/m2K или мање, и прописане негоривости 

) 

д=10цм,   тип   ,,FKD-N   Thermal   2"   или   

сличне, 

еквивалентних карактеристика, са свим 

потребним предрадњама по  упутству 

произвођача (лепак за минералну   вуну   +   

камена   вуна   +   лепак   за армирање + 

арматурна мрежица од стаклених влакана + 

лепак ). Бочне стране фасадних отвора ( 

прозори,   врата   )       обложити   каменом   

вуном дебљине 3 цм. Фасаду извести са 

вертикалним угаоним лајснама ( око отвора  , 

пиластера, углова објекта и сл.)   и почетним 

доњим Ал лајснама у свему према цртежу 

фасаде. Ценом обухватити све трошкове ( 

потрошни материјал, лајсне, монтажа и 

демонтажа скеле, и др ). Материјал који се 

употребљава мора да садржи све неопходне 

сертификате.  Фасадни систем који се наручује 

од једног произвођача, неопходно је да поседује 
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сертификат на комплетан фасадни склоп. 

Обрачун по м2. 

 Д=10 цм m² 384.10     

 Д=3 цм m² 62.25     

5 Набавка и облагање фасаде тврдом минералном 

каменом      вуном      (топлотне      

проводљивости 

0,04W/m2K или мање, и прописане негоривости 

) д=5цм , тип ,,FKD-N Thermal 2" или сличне, 

еквивалентних карактеристика, у поступку 

формирања фасадног  венца,  са  свим  

потребним предрадњама по  упутству 

произвођача (лепак за минералну   вуну   +   

камена   вуна   +   лепак   за армирање + 

арматурна мрежица од стаклених влакана + 

лепак ). Венац формирати постављањем три  

слоја  камене  вуне  један  преко  другог  ,  у 

тракама различите ширине : 50 цм, 40 цм и 30 

цм, према детаљу из пројекта. Сваки слој 

залепити на претходни и утиплати у подлогу 

(носиви зид). Венац извести са хоризонталним   

угаоним лајснама. ( Укупна дужина сва три 

слоја 286 м ). Ценом обухватити све трошкове ( 

потрошни материјал, лајсне, монтажа и 

демонтажа скеле, и др ). Материјал који се 

употребљава мора да садржи све неопходне 

сертификате.   Фасадни систем који се наручује 

од  једног произвођача, неопходно је  да 

поседује сертификат на комплетан фасадни 

склоп. Обрачун по м2. 

  

    

 Д= 5 цм m² 114.40     

6 Набавка и облагање фасаде тврдом минералном 

каменом      вуном      (топлотне      

проводљивости 
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0,04W/m2K или мање, и прописане негоривости 

) д=3цм , тип ,,FKD-N Thermal 2" или сличне, 

еквивалентних карактеристика ,     у поступку 

формирања фасадне „пластике“ – кључног 

камена и сл., са свим потребним предрадњама 

по упутству произвођача (лепак за  минералну 

вуну +  камена вуна + лепак за армирање + 

арматурна мрежица од стаклених  влакана  +  

лепак  ).  Орнаменте формирати постављањем 

слоја камене вуне преко перетходног слоја, 

ширине, према детаљу из пројекта. Сваки слој 

залепити на претходни и утиплати у подлогу 

(носиви зид), са    угаоним лајснама. Ценом 

обухватити све трошкове ( потрошни материјал, 

лајсне, монтажа и демонтажа скеле, и др ). 

Материјал који се употребљава мора да садржи 

све неопходне сертификате.   Фасадни систем 

који се наручује од једног произвођача, 

неопходно је да поседује сертификат на 

комплетан фасадни склоп. Обрачун по м2. 

 Д= 3 цм m² 10.00     

7 Набавка и облагање фасаде тврдом минералном 

каменом вуном д=15цм (топлотне 

проводљивости 

0,04W/m2K или мање, и прописане негоривости 

) 

д=10цм, тип ,,FKD-N Thermal 2" или сличне, као 

термоизолације пода тавана. Материјал који се 

употребљава мора да садржи све неопходне 

сертификате.  Фасадни систем који се наручује 

од једног произвођача, неопходно је да поседује 

сертификат  на  комплетан  фасадни  склоп. 

Обрачун по м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m² 

448.94 

    

  УКУПНО:   

В ЗАНАТСКИ РАДОВИ       
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I Столарски радови       

1 Демонтажа,  одвоз  у  радионицу,  репарација 

(поправка  оштећених  делова)  и  уградња  

новог окова ( браве, кваке, шилтови , шарке) на 

унутрашњим пуним  крилима    једнокрилних 

врата (вртић, зборница, кухиња, ходник...). 

Ценом обухватити  и  поправку  и  репарацију 

штокова  на лицу места. Врата и штокове 

завршно обрадити полиуретанском бојом (са 

свим потребним предрадњама) у тону по избору 

пројектанта. По бојењу    крила,    штокова    и    

монтажи    окова,транспортовати на објекат и 

монтирати.Оков сертификован на минимум 10 

000 узастопних отварања,а гума за заптивање је 

потребно да буде трострука  ЕПДМ гума.Мере 

проверити на лицу места.Обрачун по комаду. 

  

    

 Пос 1 - 106/225 ком 1     

 Пос 2 - 116/224 ком 1     

2 Демонтажа,  одвоз  у  радионицу,  репарација 

(поправка  оштећених  делова)  и  уградња  

новог окова ( браве, кваке, шилтови , шарке) на 

унутрашњим пуним крилима   двокрилних 

врата (учионица, вртић, зборница, ходник...). 

Ценом обухватити  и  поправку  и  репарацију 

штокова  на лицу места. Врата и штокове 

завршно обрадити полиуретанском бојом (са 

свим потребним предрадњама) у тону по избору 

пројектанта. По бојењу    крила,    штокова    и     

монтажи    окова транспортовати на објекат и 

монтирати. Оков - сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, а гума за 

заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ 

гума. Мере проверити на лицу места. Обрачун 

по комаду., 

  

    

 Пос 3 - 147/273 ком 3     
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3 Набавка материјала,израда и монтажа зидних 

чивилука од медијапана,дебљине 19 

мм,димензије  90 цм x 40 цм,финално обрађених 

са свих страна полиретанском бојом по избору 

пројектанта ( са свим потребним 

предрадњама).Кукице за чивилук од метала 

(цинк,тон Ал),6 комада по плочи.Обрачун по 

комаду. 

ком  16 

    

4 Набавка и уградња унутрашњих пуних 

једнокрилних врата од медијапана , у комплету 

са оковом, цилиндар бравом, довратником и 

лајснама.. Врата су  фурнирана и  лакирана 

или  завршно обрађена полиуретанском бојом ( 

са свим потребним предрадњама  )  ,  у  тону  по  

избору  пројектанта. Брава цилиндар са три 

кључа, квака, шилт и шарке хромирани. Оков - 

сертификован на минимум 10 000 узастопних 

отварања, а гума за заптивање је потребно да 

буде трострука ЕПДМ гума. Мере узети на лицу 

места.Обрачун по комаду. 

  

    

 Пос 4 -79/210 ком 1     

 Пос 5 - 99/210 ком 1     

 Пос 6 - 109/210 ком 2     

  УКУПНО:   

II Aлуминарија       

1 Набавка материјала, израда и уградња 

унутрашњих пуних једнокрилних врата     од 

побољшаних вишекоморних алуминијумских 

профила са термопрекидом, минималне ширине 

7 цм, са испуном дебљине 24 мм (   Ал лим и 

термичка изолација 1+22+1 мм ), у комплету са 

оковом, цилиндар бравом са 3 кључа и 

лајснама, у боји по избору пројектанта. 

Максимална дозвољена проводљивост Ал 

профила је 2,3 W/m2K или мање. Оков - 
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сертификован на минимум 10 000 узастопних 

отварања,  а  гума  за  заптивање је потребно да 

буде трострука ЕПДМ гума. Мере узети на лицу 

места. Обрачун по комаду. 

 Пос 7 - 79/210 ком 3     

 Пос 8 - 99/210 ком 1     

2 Набавка материјала, израда, транспорт и 

монтажа монтажне преграде у тоалетима. 

Висина кабине од пода до врха је 2250 мм, док 

су димензије крила и бочног преградног панела 

варијабилне. Кабине су опремљене 

самозатварајућим вратима и бравом од 

нерђајућег челика са индикатором заузетости 

као и уређајем за отварање у случају нужде. 

Кабине су израђене од 14мм дебелог 

стратификованог хп ламината са углачаним 

крајевима и заобљеним ивицама. Врата су 

опремљена пластичним ивицама отпорним на 

гребање и самозатварајућим шаркама од 

анодизираног алуминијума. У горњем делу 

сваке кабине, посебан профил од анодизираног 

алуминијума држи целу структуру заједно. 

Кабине су повезане са постојећим зидовима 

посебним спојницама од алуминијума. Кабине 

су постављене на ножице од алуминијума које 

издижу панел 150мм од  пода.  Држач  од  

сребрнасте пластике покрива доњи део сваке 

ножице која је фиксирана за под помоћу 

подесивог завртња и затварача од нерђајућег 

челика који је уметнут у сам елемент. Завршна 

обрада преграде је боја по избору пројектанта. 

Испоручилац доказује да је преграда изведена 

према траженим захтевима и прилаже потребне 

атесте. Радити у свему по пројекту, шеми и  

упутству  произвођача.  Обрачун  по  комаду,  

са свим потребним елементима за уградњу. 
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 Пос 9 - 71/225 ком 1     

 Пос 10 - 96/225 ком 1     

 Пос 11 - 136+136/ 

225 
ком 1 

    

 Пос 12 - 188+170/ 

225 
ком 1 

    

3 Набавка      материјала,      израда      и      

уградња унутрашњих застакљених двокрилних 

врата   од побољшаних вишекоморних 

алуминијумских профила са термопрекидом, 

минималне ширине 7 цм,      застакљених     

трослојним      термопакетом 

4+8+4LowE+8+4 мм, са испуном од криптонa. 

Максимална дозвољена проводиљивост Ал 

профила је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 W/m2K или мање.    

Једно стакло нискоемисионо, у комплету са 

оковом, цилиндар бравом са 3 кључа и лајснама, 

у боји по избору пројектанта. Оков - 

сертификован на минимум 10 

000 узастопних отварања, а гума за заптивање је 

потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Подела 

на крила  и  отварање  у  свему  према  шеми 

алуминарије. Мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду. 

  

    

 Пос 13 - 200/270 ком 2     

4 Набавка      материјала,      израда      и      

уградња унутрашњих застакљених двокрилних 

клатећих врата са могућношћу фискирања 

једног крила и закључавања цилиндар бравом, 

од побољшаних вишекоморних алуминијумских 

профила са термопрекидом, минималне ширине 

7 цм, застакљених           трослојним           

термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм, са испуном од криптонa. 

Максимална дозвољена проводиљивост Ал 
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профила је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 W/m2K или мање.        

Једно стакло нискоемисионо, у комплету са 

оковом, цилиндар бравом са 3 кључа и лајснама, 

у боји по избору пројектанта. Оков - 

сертификован на минимум 10 

000 узастопних отварања, а гума за заптивање је 

потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Подела 

на крила  и  отварање  у  свему  према  шеми 

алуминарије. Мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду. 

 Пос 14 - 164/270 ком 1     

5 Набавка      материјала,      израда      и      

уградња унутрашњих застакљених двокрилних 

клатећих врата са лучним надсветлом од 

побољшаних вишекоморних алуминијумских 

профила са термопрекидом, минималне ширине 

7 цм, застакљених           трослојним           

термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм, са испуном од криптона. 

Максимална дозвољена проводиљивост Ал 

профила је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 W/m2K или мање. 

Једно стакло нискоемисионо, у комплету са 

оковом и лајснама, у боји по избору 

пројектанта. Оков - сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, а гума за 

заптивање је  потребно  да  буде  трострука  

ЕПДМ гума. Подела на крила и отварање у 

свему према шеми  алуминарије.  Мере  узети  

на  лицу  места.Обрачун по комаду 

  

    

 Пос 15 - 199/373 ком 1     

6 Набавка материјала, израда и уградња улазних 

застакљених двокрилних врата са лучним 

надсветлом од побољшаних вишекоморних 

алуминијумских профила са термопрекидом, 
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минималне ширине 7 цм, застакљених 

трослојним термопакетом 4+8+4LowE+8+4мм, 

са испуном од криптона. Максимална 

дозвољена проводиљивост Ал профила је 2,3 

W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1,1 

W/m2K или мање.   Једно стакло 

нискоемисионо, у комплету са оковом, 

цилиндар бравом са 3 кључа и лајснама, у боји 

по избору пројектанта. Оков - сертификован на 

минимум 10 000 узастопних отварања, а гума за 

заптивање је  потребно  да  буде  трострука  

ЕПДМ гума.  Подела на крила и отварање у 

свему према шеми алуминарије. Мере узети на 

лицу места. Обрачун по комаду. 

 Пос 16 а - 179/332 ком 2     

 Пос 16 б - 181/398 ком 2     

7 Набавка   материјала,   израда   и   уградња 

једнокрилних прозора од побољшаних 

вишекоморних алуминијумских профила са 

термопрекидом, минималне ширине 8 цм, 

застакљених           трослојним           

термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм, са испуном од криптона. 

Максимална дозвољена проводиљивост Ал 

профила је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 W/m2K или мање. 

Једно стакло пескирано, једно стакло 

нискоемисионо, у комплету са оковом, лајснама 

и спољном Ал парапетном окапницом,  

развијене  ширине  ≈30  цм,  и унутрашњом 

подпрозорском даском, у боји према избору 

пројектанта. Оков - сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, а гума за 

заптивање је  потребно  да  буде  трострука  

ЕПДМ гума.     Мере узети на лицу места. 

Обрачун у комплету, по комаду. 
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 Пос 17 - 60/40 ком 1     

 Пос 18 - 69/59 ком 2     

 Пос 19 - 98/59 ком 2     

8 Набавка материјала, израда и уградња 

једнокрилних прозора од побољшаних 

алуминијумских профила са термопрекидом, 

минималне ширине 8 цм, застакљених 

трослојним термопакетом 4+8+4LowE+8+4мм, 

са испуном од криптона. Максимална 

дозвољена проводиљивост Ал профила је 2,3 

W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1,1 

W/m2K или мање. Једно стакло пескирано, једно 

стакло нискоемисионо, у комплету са оковом, 

лајснама и спољном Ал парапетном окапницом, 

развијене ширине ≈30 цм, и унутрашњом 

подпрозорском даском, у боји према избору 

пројектанта. Оков - сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, а гума за 

заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ 

гума. Подела на два поља од којих се горње 

отвара око вертикалне осе и на вентус, а доње на 

вентус. Подела на поља у свему према шеми 

алуминарије. Мере узети на лицу места. 

Обрачун у комплету, по комаду. 

  

    

 Пос 20 - 99/150 ком 1     

9 Набавка материјала, израда и уградња 

једнокрилних прозора од побољшаних 

алуминијумских профила са термопрекидом, 

минималне ширине 8 цм, застакљених 

трослојним термопакетом 4+8+4LowE+8+4мм, 

са испуном од криптона. Максимална дозвољена 

проводиљивост Ал профила је 2,3 W/m2K или 

мање, а проводљивост стакла 1,1 W/m2K или 

мање. Једно стакло нискоемисионо, у комплету 

са оковом, лајснама и спољном Ал парапетном 

окапницом, развијене ширине ≈30 цм, и 
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унутрашњом подпрозорском даском, у боји 

према избору пројектанта. Оков - сертификован 

на минимум 10 000 узастопних отварања, а гума 

за заптивање је потребно да буде трострука 

ЕПДМ гума. Подела на два поља од којих се 

свако отвара око вертикалне осе и на вентус. 

Подела на поља у свему према шеми 

алуминарије. Прозор снабдевен комарником. 

Мере узети на лицу места. Обрачун у 

комплету, по комаду 

 Пос 21 - 99/220 ком 2     

 Пос 22 - 108/228 ком 6     

 Пос 23 - 117/228 ком 10     

10 Набавка материјала, израда и уградња прозора 

са лучним завршетком, од побољшаних 

алуминијумских профила са термопрекидом, 

минималне ширине 8 цм, застакљених 

трослојним термопакетом 4+8+4LowE+8+4мм, 

са испуном од криптона. Максимална 

дозвољена проводиљивост Ал профила    

је    2,3    W/m2K    или    мање,    а 

проводљивост стакла 1,1 W/m2K или мање. 

Једно стакло пескирано, једно  стакло  

нискоемисионо, у комплету са оковом, 

лајснама и спољном Ал парапетном окапницом, 

развијене ширине ≈30 цм, и унутрашњом 

подпрозорском даском, у боји према избору 

пројектанта. Оков - сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, а гума за 

заптивање је  потребно  да  буде  трострука  

ЕПДМ гума. Подела на поља и отварање у 

свему према шеми алуминарије. Мере узети на 

лицу места. Обрачун у комплету, по комаду. 

  

    

 Пос 24 - 320/227 ком 1     

11 Набавка материјала, израда и уградња прозора 

са лучним завршетком, од побољшаних 
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алуминијумских профила са термопрекидом, 

минималне ширине 8 цм, застакљених 

трослојним термопакетом  4+8+4LowE+8+4мм,  

са  испуном  од криптона.Максимална 

дозвољена проводљивост Ал профила је 2,3 

W/m2К или мање,а проводљивост стакла  1,1 

W/m2K или мање.Једно стакло ниско 

емисионо,у комплету са оковом лајснама и 

спољном Ал парапетном окапницом, развијене 

ширине ≈30 цм, и унутрашњом подпрозорском 

даском, у боји према избору пројектанта. Оков - 

сертификован на минимум 10 

000 узастопних отварања, а гума за заптивање је 

потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Подела 

на поља    и    отварање    у    свему    према    

шеми 

алуминарије. Мере узети на лицу места. 

Обрачун 

у комплету, по комаду. 

 Пос 25 - 320/227 ком 2     

12 Набавка материјала, израда и уградња 

спољашњих застакљених једнокрилних врата   

од побољшаних алуминијумских профила са 

термопрекидом, минималне ширине 7 цм, 

застакљених трослојним термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм, са испуном од криптона. 

Максимална дозвољена проводиљивост Ал 

профила је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 W/m2K или мање. 

Једно стакло пескирано, једно  стакло  

нискоемисионо, у комплету са оковом, 

цилиндар бравом са три кључа и лајснама, у 

боји по избору пројектанта. Оков - 

сертификован на минимум 10 000 узастопних 

отварања, а гума за заптивање је потребно да 
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буде трострука ЕПДМ гума. Мере узети на 

лицу места. Обрачун по комаду. 

 Пос 26 - 105/224 ком 1     

13 Набавка материјала, израда и уградња 

спољашњих застакљених преграда од 

побољшаних алуминијумских профила са 

термопрекидом, минималне ширине 7 цм, 

застакљених трослојним термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм, са испуном од криптона. 

Максимална дозвољена проводиљивост Ал 

профила је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 W/m2K или мање. 

Једно стакло пескирано, једно  стакло  

нискоемисионо, у комплету са оковом и 

лајснама, спољном парапетном окапницом, 

развијене ширине ≈30 цм и унутрашњом   

подпрозорском   даском   у   боји   по избору 

пројектанта. Оков - сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, а гума за 

заптивање је  потребно  да  буде  трострука  

ЕПДМ гума. Подела на крила и отварање у 

свему према шеми алуминарије. Мере узети на 

лицу места. Обрачун по комаду. 

  

    

 Пос 27 - 247/200 ком 1     

14 Набавка материјала, израда и уградња 

светларника од побољшаних алуминијумских 

профила са термопрекидом, минималне ширине 

7 цм, застакљеног            трослојним            

термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм,    са    испуном    од    

криптона Максимална  дозвољена  

проводиљивост  Ал профила је 2,3 W/m2K или 

мање, а проводљивост стакла 1,1 W/m2K или 

мање. Једно стакло пескирано, једно стакло 

нискоемисионо, у комплету са лајснама, 

спољном Ал парапетном окапницом, развијене 
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ширине ≈30 цм и унутрашњом подпрозорском 

даском у боји по избору пројектанта. Мере 

узети на лицу места. Обрачун по комаду.. 

 Пос 28 - 105/35 ком 1     

  УКУПНО:   

III Браварски радови       

1 Набавка материјала, израда и уградња 

подрумских једнокрилних врата од кутијастих 

браварских профила, са испуном од равног 

поцинкованог лима. Крило је са две шарке, а 

оков домаће производње. Врата снабдевена 

цилиндар бравом са три кључа. Заштићено свим 

потребним премазима, са завршном обрадом 

емајл лаком у боји по избору пројектанта. Мере 

узети на лицу места. Обрачун по комаду. 

  

    

 Пос 29 - 99/210 ком 1     

2 Израда  и  монтажа  степенишне  ограде  и  

ограде рампе од челични округлих   цеви , са 

стубићима фи 50мм и хоризонталним тј. косим 

цевастим профилима фи 40 мм ( 3 ком ) и 

рукохватом фи 

50мм, према пројекту. Метални делови 

обрађени заштитним премазима у два слоја и 

финалном завршном бојом  у тону по избору 

пројектанта ( у два слоја ). Стубићи анкеровани 

у бетонску подлогу,   пре   постављања   

керамичке   облоге. 

Обрачун у комплету по м1. 

m1 56.92 

    

3 Набавка материјала, израда и монтажа металне 

потконструкције која ограђује приступно 

степениште подруму, од кутијастих браварских 

профила димензија 80х80х3мм. Заштићено свим 

потребним премазима ( у два слоја ), са 

завршном обрадом емајл лаком у белој боји ( у 

два слоја ). Мере узети на лицу места. Обрачун 

за све комплет паушално. 

паушал 1 
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4 Израда  и  уградња  снегобрана  од  

поцинковане траке, постављених у цик-цак 

распореду на размаку 25 цм. Обрачун по 

комаду. 

ком 384 

    

5 Набавка материјала, израда и монтажа 

заштитних решетки са рамом од кутијастих 

браварских профила 20х20мм и испуном од 

пуних профила квадратног  пресека  12х12мм.  

Решетка  је анкерована у бочне стране отвора у 

зиду. Заштићено свим потребним премазима и 

завршним уљаним  премазом  у  тамносивом  

тону  RAL  7026. 

Мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. 

  

    

 Пос 17 - 60/40 ком 1     

  УКУПНО:   

IV Лимарски радови       

1 Израда и уградња хоризонталних висећих олука 

од поцинкованог пластифицираног лима 

0,55мм, развијене ширине 50 цм. Држаче 

висећих олука урадити од поцинкованог флаха 

25x5 мм и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 мм, на размаку до  80  цм;  држачи  

двоструко  антикорозивно заштићени и обојени 

два пута завршном бојом. Боја олука   и   

држача   у   тону  по   избору  пројектанта. 

Обрачун по м1. 

  

    

 Р.Ш 50 цм m1 96.80     

2 Израда и уградња одводних олучних вертикала 

од поцинкованог пластифицираног лима 

0,55мм, развијене ширине 50цм. Држаче 

урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм; 

држачи двоструко антикорозивно заштићени и 

обојени два пута завршном бојом. Боја олука и 

држача у тону по избору пројектанта. Обрачун 

по м1. 

  

    

 Р.Ш 50 цм m1 28.70     
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3 Опшивање увалница кровних равни 

поцинкованим, бпластифициранимм лимом 0,55 

мм. Опшивку причврстити подвезицама за 

подлогу. Обрачун по м1. 

 

 

m1 
29 

    

4 Опшивање продора димњачког канала кроз 

кровну раван пластифицираним лимом 0,55 

мм.. Спој извести закивањем и лемљењем. 

Плаћа се по комаду. 

  

    

 60/45 цм ком 1     

 62/47 цм ком 1     

 80/45 цм ком 1     

 90/45 цм ком 1     

 96/47 цм ком 1     

  УКУПНО:   

V Молерско-фарбарски радови       

1 Набавка   материјала   и   глетовање   

унутрашњих зидова равнајућом масом два пута, 

са обрадом брусним папиром до постизања 

потпуне равности, и  бојење истих 

дисперзионом бојом (боју нанети два   пута)   у   

тону   по   избору   пројектанта,   до 

постизања равномерне обојености. Обрачун по 

м2. 

m² 299.00 

    

2 Глетовање површина спуштеног плафона 

обложеног гипс-картонским плочама        

одговарајућом изравнајућом масом и бојење 

дисперзионом бојом  ( боју нанети два пута ) у 

тону по избору пројектанта, до постизања 

равномерне обојености. 

m² 318.00 

    

3 Набавка материјала и премазивање дрвене 

кровне конструкције антипламином два пута. 

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. 

m² 

428.61 

    

4 Обрада    фасаде    (укључујући    и    обраду 

профилисаног     фасадног     венца     и     

фасадне 

 

 

 

458.00 
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,,пластике") "Баумит"-овим танкослојним 

паропропусним, УВ отпорним, силикатним 

завршним слојем (или еквивалентним), у тону и 

гранулацији по избору пројектанта, у свему 

према упутству произвођача, са наношењем 

одговарајуће подлоге. Обрачун по м2. 

 

 

m² 

5 Набавка материјала и обрада површина "сокле" 

на фасади "Мосаик Путз"-ом, у тону по избору 

пројектанта  са  свим  потребним  предрадњама, 

по упутству произвођача. Обрачун по м2. 

 

 

m² 
94.00 

    

6 Набавка материјала и обрада делова 

унутрашњих површина водоразредивим мат 

бојама за фарбање школских табли  тип  „Liitu“, 

произвођач Тиккурила, или слично са 

одговарајућим карактеристикама, које се 

примењују на зидовима и стварају површину 

као на школским таблама, у тону по избору 

пројектанта, са свим потребним предрадњама, 

по упутству произвођача. Површина која се 

фарба мора бити 

сува, температура ваздуха најмање +8оC, а 

релативна влажност ваздуха испод 80%. 

Уклонити 

прљавштину и прашину са површине. Попунити 

пукотине одговарајућим пунилом, ако  је  

потребно 

брусити   осушену   површину.   Уколнити   

прашину. 

Нанети  прајмер  на   зидне   површине      

(Feelings 

универзални прајмер или одговарајући). Нанети 

боју ваљком, четком или прскалицом 2 пута. 

Други слој нанети након 6 сати. Обрачун по м2. 

m² 16.00 

    

  УКУПНО:   

VI Керамички радови       
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1 Набавка материјала и облагање зидова 

гранитним керамичким плочицама величине 

30/30 цм, А класе, до плафона у купатилима и 

до висине од 1,50м од пода у кухињи. Уградњу 

извршити лепљењем у свему   према   општем   

опису   за   керамичарске 

радове. Обрачун по м2. 

m² 59.46 

    

2 Набавка материјала и уградња подних 

неклизајућ класе у ходницима и на приступном 

степеништу у ходницима, преко цементне 

кошуљице. Плочицама обложити чела и 

газишта. Ценом обухватити набавку и уградњу 

ивичних степенишних алуминијумских лајсни 

ширине 25-30мм/10мм на унутрашњим 

степеницима. Уградњу извршити лепљењем у 

свему према општем опису за керамичарске    

радове.    Ценом    обухваћено    и 

фуговање спојница. Обрачун по м2. 

m² 65.08 

    

3 Набавка материјала и уградња подних 

неклизајућих (степен противклизности Р9) 

керамичких плочица А класе, у тоалетима, 

кухињи и подруму преко цементне кошуљице. 

Уградњу извршити лепљењем у свему према 

општем опису за керамичарске радове. Ценом 

обухваћено и фуговање спојница. 

Обрачун по м2. 

m² 60.00 

    

4 Набавка материјала и уградња подних 

неклизајућих (степен противклизности Р10) 

керамичких плочица А класе на рампи. Уградњу 

извршити лепљењем у свему  према  општем  

опису  за  спољне керамичарске   радове.   

Керамиком   обложити   и бочне, вертикалне 

површине рампе.Ценом обухваћено  и  

фуговање  спојница  и  угаоне  Ал лајсне на 

споју хоризонталних тј. косих површина са 

вертикалним површинама. Обрачун по м2. 

m² 38.00 
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5 Набавка материјала и уградња подних 

неклизајућих (степен противклизности Р10) 

керамичких плочица А класе      на      

приступном      степеништу      и међуподестима 

и на приступном степеништу подруму, на 

цементном малтеру. Плочицама обложити чела 

и газишта. Ценом обухватити набавку и 

уградњу ивичних степенишних алуминијумских 

лајсни ширине 25-30мм/10мм. Уградњу 

извршити лепљењем у свему према општем  

опису за  спољне    керамичарске радове. 

Обрачун по м2. 

m² 19.93 

    

6 Набавка  плочица  и  израда  сокле  висине  10  

цм, изнад подова од керамичких плочица, на 

грађевинском лепку. Поставити исте плочице 

као на подовима. Ценом обухваћено и фуговање 

спојница. 

Обрачун по м1. 

m1 153.00 

    

  УКУПНО:   

VII Подополагачки радови       

1 Наношење  еколошког   дисперзивног  премаза 

Хенкел Цересит Р766 или еквивалентно. Након 

сушења наноси се еколошка саморазливајућа, 

равнајућа маса Хенкел Цересит ДX или 

еквивалентно   (чврстоће на притисак ≥35 МПа) 

у наносу   не   мањем   од   3   мм.   Након   

сушења равнајуће  масе  извршити  фино  

брушење, чишћење и усисавање исте. Сав 

потребан материјал (набавка и транспорт) 

обезбеђује извођач радова.     (Понуђач је 

обавезан да уз понуду достави и технички лист 

понуђеног производа). 

Обрачун радова по м2 изравнате површине. 

Набавка, транспорт   и полагање спортске винил 

подне облоге дебљине ≥6,5 мм. Горњи слој је од 

m² 73.00 

    



 

_________________________________________________________________________________ 

Општина Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 118 од 207 

чистог ПВЦ-а дебљне ≥2,2мм са побољшаном 

ПУР заштитом, обрађен Sanitized третманом (не 

подржава развој буђи и гљивица). Средњи слој 

је ојачан мрежом од стаклених влакана. Доњи 

слој је пенасти   ПВЦ   затворених   страница   

дебљине 

≥4,3мм. Шок апсорпција ≥27% по ЕН 14808, 

Скочност лопте ≥99% по ЕН 12235. Лепљење на 

претходно припремљену и изравнату цементну 

кошуљицу (маx. влажност 2%). Лепљење на под 

дисперзивним, еколошким лепком са топлим 

варењем спојева електродом у боји пода. Након 

варења спој довести у идеалну раван са подом. 

По ободу уградња ПВЦ специјалне лајсне у боји 

пода. Квалитет и врста облоге у класи 

произвођача "ТАРКЕТТ - Omnisports Reference 

6,5мм / В65" или еквивалентан производ другог 

произвођача. Под мора да поседује 

стандардизацију ЕН 14904 којом се доказује да 

се ради о спортском поду као и сертификат за 

званична спортска такмичења у кошарци 

(ФИБА) - обавезно доставити копије уз понуду.     

(Понуђач  је  обавезан  да   уз   понуду достави и 

атесте/сертификате за материјале који доказују 

да исти технички одговарају захтеву, као и 

сертификате  са  аспекта  заштите  животне 

средине). 

Обрачун по м2 изведене површине пода. 

Лепљење форматизера ПВЦ лајсне (укупна 

дужина 

35,76м) у подножју зида (угао са подом), ради 

добијања радијуса винилне облоге. Винилну 

подну облогу подигнути на зид у висини од 

10цм. На завршетку винил подне облоге 

лепљење ПВЦ завршне капе  изнад  радијуса 

винилне облоге,  на ивици са зидом. Лепљење 
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вршити неопренским, еколошким контакт 

лепком Хенкел Цересит К1720 (не садржи 

толуен, висока везивна моћ) или еквивалентно  

на  претходно  изравнатој,  чистој  и сувој 

припремљеној подлози. Тип и димензије 

форматизера и ПВЦ завршне капе према детаљу 

главног архитектонског пројекта. Сав материјал 

обезбеђује                      извођач                      

радова. Ценом позиције по квадрату обухватити 

и израду лајсне у комплету по датом опису. 

2 Набавка, транспорт  и полагање хомогене винил 

подне облоге дебљине 2мм, са ПУР заштитом, 

употребне класе 34. На  претходно 

припремљену и изравнату подлогу, еколошки 

дисперзивни премаз Henkel Thomsit Р766 или 

еквиваленти. По сушењу нанети 

саморазливајућу  изравнавајућу масу Henkel 

Thomsit   или еквивалентну ( чврстоће на 

притисак 

≥35 Мпа) у наносу од 3мм. Након сушења 

равнајуће масе извршити фино брушење, 

чишћење и усисавање исте. Лепљење на под 

дисперзивним, еколошким лепком са варењем 

спојева електродом у боји изабране подне 

облоге. Након варења спој довести у идеалну 

раван са подом.    Под је неопходно држати бар 

24 часа у просторијама у којима ће  бити 

монтиран, на  собној  температури, како би се 

подна облога прилагодила условима у 

просторији. 

 

Лепљење  извршити  неопренским,  еколошким 

контакт лепком на претходно изравнатој, чистој 

и сувој подлози.  Винилну подну облогу  

подигнути на зид у висини од 10 цм, са 

претходним лепљењем форматизера у подножју 

m² 135.00 
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зида. Сав настали отпад однети на градску 

депонију. 

 

Квалитет и врста облоге у класи произвођаца 

"TARKETT - IQ Optiмa" или слично. Може се 

употребити и производ истих карактеристика 

другог произвођача. Ценом обухватити и 

„холкер“ лајсну. 

Обрачун по м2 хоризонталне облоге пода. 

  УКУПНО:   

VIII Разни радови       

1 Монтажа  гипс-картонских  плоча  као  

преградних зидова на потконструкцији са УД и 

ЦД профилима дебљине зида 12цм, по систему 

,,Кнауф". Зид обложити ригипсом и са спољне и 

са унутрашње стране,  извести  комплет  са  

потребним прибором, бандажирањем спојева и 

глетовањем. Обрачун по 

м2. 

 

 

 

 

 

m² 

5.66 

    

2 Монтажа  спуштеног  плафона  на  скривеној 

алуминијумској потконструкцији типа 

,,АРМСТРОНГ" 

- плафон ,,ПЛАНЕТ" дим 60х60цм или слично. 

Комплет са потребним прибором, 

бандажирањем спојева и глетовањем. Обрачун 

по м2. 

 

 

 

 

m² 

15.00 

    

3 Набавка  и  монтажа  спуштеног  плафона  од 

гипс-картонских плоча дебљине 12,5 мм са 

алуминијумском потконструкцијом. 

Потконструкцију 

причврстити за носеће елементе. Обрачун по м2. 

 

 

m² 400.00 

    

4 Набавка материјала, израда и монтажа роло 

завеса ( платнене ролетне ) од полиестера, у 

комплету са навојном  цеви,  механизмом  за  

подизање  и спуштање и тегом, типа Стандард. 

Обрачун по ком. прозора  испред  кога  се  

  

    



 

_________________________________________________________________________________ 

Општина Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 121 од 207 

завеса  поставља.  Мере узети на лицу места,по 

уградњи прозора. 

 Пос 21 - 99/220 ком 2     

 Пос 22 - 108/228 ком 6     

 Пос 23 - 117/228 ком 10     

5 Завршно чишћење објекта са прањем 

алуминарије и столарије , стакала и др,   и 

брисање подова објекта. Обрачун по м
2
. 

m² 487.36 

    

  УКУПНО:   

        

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

I Радови на демонтирању и рушењу   

Б ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

I Земљани радови   

II Зидарски радови   

III Бетонски радови   

IV Армирачки радови   

V Тесарски и кровопокривачки радови   

VI Изолатерски радови   

В ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

I Столарски радови   

II Алуминарија   

III Браварски радови   

IV Лимарски радови   

V Молерско фарбарски радови   

VI Керамичарски радови   

VII Подополагачки радови   

VIII Разни радови   

УКУПНО:   

        

 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ       

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       
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I Припремно-завршни радови       

1 Обележавање трасе инсталација пре почетка 

радова и снимање за време извођења, ради 

контроле и прорачуна стварних количина 

материјала. Обрачун по м1 снимљене трасе. 

m1 150,60 

    

2 Ископ земље око постојећег прикључка , 

блиндирање постојећег прикључка и 

затрпавање ископа, , са набијањем   до 

постизања  природне збијености. Обрачун 

паушално. 

ком 1.00 

    

3 Демонтажа постојећег водомера  са одлагањем 

на место које одреди инвеститор, одсецање 

горњег дела  и затрпавање постојећег   

водомерног  шахта  од „PEHD“‐а, пречника цца 

60 цм, дубине  цца 1,20 м, са одвозом шута на 

локалну депонију. 

паушално 1 

    

4 Рушење и затрпавање постојеће септичке јаме 

земљом из ископа, у слојевима од  30 цм , са 

набијањем   до постизања  природне 

збијености. Шут утоварити и одвести на 

локалну депонију. 

паушално 1 

    

5 Прикључење пројектованих инсталација на 

постојећу мрежу. Обрачун је паушалан, сав 

рад, алат и материјал 

паушално 1 

    

6 Испирање и дезинфекција (хиперхлорисање)  

цевовода инсталације водовода, и узорковање 

и прибављање решења. од стране надлежне 

установе, о извршеној микробиолошкој 

анализи воде. Обухватити и  инсталације које 

су биле предмет измештања . Обрачун по м¹ 

цевовода – водоводне мреже. Записник‐ 
решење доставити Надзорном органу и 

Инвеститору. Обрачун по м¹ цевовода 

m¹ 303.60 

    

7 По завршеним  радовима на инсталацијама, 

монтирању уређаја и опреме и извршеним 
паушално 1 
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испитивањима водоводне мреже извршити 

мерење притиска на хидрантима од стране 

овлашћеног предузећа. Плаћа се по 

испостављеном рачуну.   Обрачун аушално 

  УКУПНО:   

Б ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ       

II Земљани радови       

1 Ископ ровова минималне  ширине 60цм, дубине 

од 60 цм до 100 цм са равним одсецањем са 

стране и равним дном. Ископану земљу 

одбацити ван ивице рова дуж трасе. Обрачун по 

м3 ископане земље 

m³
 30,00 

    

2 Набавка и уградња чистог сувог песка по 

нивелети рова, тако да испод и изнад наглавка 

положене цеви буде минимално 10цм песка. 

Обрачун по м3 насутог песка 

m³
 12,70 

    

3 Затрпавање рова по постављању цевовода, са 

набијањем у слојевима од 15цм, до постизања 

природне збијености. Обрачун по м3 збијеног 

тла. 

m³
 16,30 

    

4 Ископ земље на месту нових канализационих 
ревизионих шахтова , пречника 110 цм ( 1 ком. 
) и 130 цм (  2 ком ), дубине ископа од 90 цм до 

120 цм,са утоваром и одвозом земље на 
депонију. Обрачун по м

3 
ископане земље 

m³
 4.00 

    

5 Транспорт преостале земље на место трајне 

депоније. обрачуном по м
3 

је обухваћен утовар, 

превоз и истовар са увећањем од 20 %, због 

растреситости. 

m³  
 6.00 

    

  УКУПНО:   

III Монтажерски радови  инсталације  

канализације 
  

    

1 Набавка и постављање канализационих цеви 

од тврдог ПВЦа. Цеви се постављају по 

нивелисаном слоју ситног песка, а по провери 
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нивелета затрпавају са ручним набијањем. Део 

цеви које се постављју испод подрумске 

таванице фиксирати одговарајућим 

обујмицама, да се спречи вибрирање мреже. 

Постављени цевовод испитати на пробни 

притисак од 1,5 бара. НАПОМЕНА : Изливе за 

умиваонике у тоалетима за децу предшколслог 

узраста поставити на висини од 30 цм од 

готовог пода. Обрачун по м1 постављеног 

цевовода 

 Ø 50 m1 10.90     

 Ø 110 m1 32.50     

 Ø 160 m1 62.00     

2 Набавка и постављање вентилационе главе од 

тврдог ПВЦа, са неповратним вентилом, типа 

„110 NECO HL 900“  или сличан, 

еквивалентних  карактеристика. Пречник 

вентилационе главе мора бити већи од 

пречника вертикале. Обрачун по комаду 

  

    

 Ø 110 ком 4     

3 Набавка и постављање подне решетке од 

тврдог ПВЦа са металном хромираном 

решетком. Обрачун по уграђеном комаду 

подних решетки 

  

    

 Ø 50 ком 4     

4 Пробијање бетонске и зидане конструкције за 

пролаз инсталације канализације и попуна 

еластичним материјалом и бетоном између 

пробијеног отвора и цеви. Обрачун по комаду, 

са одвозом шута на привремену депонију и 

комплетно обрађеним‐ затвореним отвором, 

између зида и цеви 

ком 4 

    

 Уклањање постојеће инсталације канализације 

из земљаног ископа и зидова, са утоваром и 

одвозом  на депонију. Обрачун по м1 

m1 50,00 
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  УКУПНО:   

В ИНСТАЛАЦИЈА  ВОДОВОДА       

IV Земљани  радови       

1 Ископ ровова просечне ширине 60цм, са 

равним одсецањем са стране и равним дном. 

Ископану земљу одбацити ван ивице рова дуж 

трасе. обрачун по м3 ископане земље 

m³ 71.50 

    

2 Набавка и уградња чистог сувог песка по 

нивелети рова у дебљини до 36цм. Цеви 

полагати тако да изнад цеви буде слој од 

мин.10цм песка. Обрачун по м3 уграђеног 

песка 

m³ 15.80 

    

3 Затрпавање рова у делу трасе природним 

шљунком по постављању цевовода са 

набијањем у слојевима од 15цм до постизања 

природне  збијености. Обрачун по м3 збијеног 

тла 

m³ 19.40 

    

4 Затрпавање рова земљом из ископа 

по постављању цевовода са набијањем у 

слојевима од 15цм до постизања природне  

збијености. Обрачун по м3 збијеног тла 

m³ 44.80 

    

5 Транспорт преостале земље на место трајне 

депоније. Обрачуном по м
3 

је обухваћен 

утовар превоз и истовар са увећањем од 20% 

због растреситости 

m³ 26.70 

    

  УКУПНО:   

V Монтажерски радови  инсталације  

водовода 
  

    

1 Испорука и монтажа цеви HDPE PN10 PE‐100 

за спољну инсталацију водовода, за радни 

притисак од 10,00 бара. Обрачун по м¹ цеви, са 

свим ПЕ фазонским комадима, спајање цеви је 

сучеоним варењем. Испитивање цевовода  

пробним притиском врши се о трошку 

  

    



 

_________________________________________________________________________________ 

Општина Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 126 од 207 

Извођачарадова и сачињава Записник. 

Евентуалне неисправне цеви и спојеве  

заменити,  извршити поново испитивање и   

направити записник. Испитивањем   

обухватити и инсталације које су биле предмет  

измештањa. 

 ДН 100 m1 77.20     

 ДН 63 m1 16.00     

 ДН 40 m1 3.90     

 ДН 25 m1 21.50     

 ДН 20 m1 3.00     

2 Испорука и монтажа цеви HDPE PN10 PE‐100 

за спољну инсталацију водовода, за радни 

притисак од 10,00 бара, са претходним  

уклањањем  дела постојеће водоводне 

инсталације на месту предвиђеног подземног 

резервоара за воду и измештања постојећих 

прикључака. Пре привременог стављања ван 

функције постојећих водова ( 3 вода ), 

утврдити положај и тачну намену сваког вода, 

и затим извршити измештање ван зоне 

резервоара, према пројекту. Обрачун по м¹ 

цеви, са свим  ПЕ фазонским комадима, 

спајање цеви је сучеоним варењем. 

Испитивање цевовода пробним притиском 

врши се о трошку Извођача радова и сачињава 

Записник. Евентуалне неисправне цеви и 

спојеве  заменити,  извршити поново 

испитивање и   направити записник. 

НАПОМЕНА : Ископ изнад и око  трасе 

постојећих водова у делу где је предвиђен 

резервоар обухваћен је предмером радова  

везаним за изградњу резервоара 

  

    

 ДН 20 m1 44.00     
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3 Набавка и монтажа трослојних водоводних 

цеви SDR9 и фитинга PP‐R 80 (полипропилен‐
рандом Каполимер), од гранулата 

''VESTOLEN'' са адитивом.Водоводне цеви за 

радни притисак од 10,00 бара. Средњи слој је 

ојачан специјалним влакнима који топлотну 

дилатацију смањује четири пута 

(0,035x∆txm'=mm).  Цеви фиксирати оригинал о 

бујмицама са унутрашњим делом обложеним 

гумом, на прописаном растојању у зависности 

од температуре и димензије, по упутству 

произвођача. Производ Aquatherm, Немачка 

или еквивалентних карактеристика.Позицијом 

обухваћен: сав употребљени материјал са 

растуром, размеравање водова по пројекту 

пробијање отвора кроз зидове и међуспратну 

конструкцију, израда жљебова у зидовима за 

полагање цеви, сечење цеви, спајање цеви, 

спојница и фазонских комада варењем 

Испитивање цевовода  пробним притиском 

врши се о трошку Извођача радова и сачињава 

Записник. Евентуалне неисправне цеви и 

спојеве  заменити,  извршити поново 

испитивање  и   направити записник. Обрачун 

по метру дужном монтиране мреже, санитарне 

хладне воде и санитарне топле воде 

  

    

 PP-R  d 20мм PN10 m1 59.20     

 PP-R  d 25мм PN10 m1 42.00     

 PP-R  d 32мм PN10 m1 9.50     

 PP-R  d 40мм PN10 m1 3.65     

4 Набавка и монтажа монтажа „FeZn“ цеви и 

комада за противпожарне хидранте, заједно са 

фитингом, икомплетним материјалом за 

спајање i fazonskim delovima. Штемовање за 

уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, 

шут изнети и одвести на градку депонију и 
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разастрти. По потреби мрежу фиксирати 

одговарајућим обујмицама, да се спречи 

вибрирање мреже Испитати мрежу на притисак 

од 12 бара. Обрачун по м1. 

 FeZn DN50 m1 17.80     

 FeZn DN65 m1 13.30     

 FeZn DN100 m1 22.60     

5 Набавка и уградња комбинованог  водомера 

EWT DN 50,  са свим потребним вентилима, 

испустима и типским комадима, према шеми и 

спецификацији   датој  пројектом.  Снабдевен 

је уређајем за даљинско очитавање. Обрачуном 

по комаду је обухваћен  сав рад, алат и 

материјал. 

ком 1 

    

6 Набавка и уградња водоводних вентила за 

притисак од 10 бара. Обрачуном по комаду је 

обухваћен сав рад алат и материјал 

  

    

 пропусни вентили       

 d 20 ком 3     

 d 50 ком 2     

 d 100 ком 1     

 пропусни вентили са испусном славином       

 d 25 ком 1     

 d 40 ком 1     

 пропусни вентили са капом       

 d 20 ком 3     

 ЕК вентили       

 d 20 ком 22     

7 Набавка транспорт и монтажа унутрашњег 
зидног противпожарног   хидраната  DN 50 ,  

према SRPS M.C5.256 или DIN‐u 3221, са 
косим вентилом и металним орманом црвене 
боје са ознаком „Н“ беле боје  , димензија50 х 

50 х 16 цм,  опремљеног ватрогасним 
тревира„Ц“  цревом  DN 52, дужине Л=20м, са 

ком 2 
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настацима, две (2) Ал  млазнице ø12 мм и 
кључем за спојнице Уградња хидранта на зиду, 

на виссини 150 цм од готовог пода објекта. 
Обрачуном по комаду је обухваћен сав рад, 

алат и материјал 

8 Набавка и монтажна спољног надземног 
противпожарног хидранта DN 80 ТИП V4-03 
или сличан, према SRPS M.C5256 или DIN-

U3221, за радни притисак од 10,00  bara  и тест 
притисак водонепропустивости од 25,00 bara, 

висинеH=1894 milimetara, у комплету са 
затварачем са уград.гарнитуром, металном 

овалном капом, осталим фазонским комадима, 
спојним и заптивним материјалом. Обрачуном 

по комаду је обухваћен сав рад, алат и 
материјал. 

ком 2 

    

9 Набавка, транспорт и монтажа  металног 

једнокрилног ормана са опремом за надземни 

противпожарни  хидрант ( димензија540 х 

1080/1060 х 185 мм),  опремљеног Ватрогасним 

тревира „Ц“  цревом  дужине  Л=20м ( 2 

комада ) са наставцима, две (2) Ал  млазнице за 

воду „Ц“ са или без засуна, једним кључем за 

надземни ПП хидрант,  кључем Ц и кључем 

АБЦ. Орман се поставља на темељ  дим. 

60х30х60 цм, изграђеном од бетона МБ 20 . 

Обрачун  по комаду комплетно монтираног  

ормана са опремом и изграђеног темеља од  

бетона  са свим  материјалом 

ком 2 
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10 Набавка , монтажа и пуштање у рад Система за 

повишење  притиска воде у хидрантској мрежи 

са радном и резервном вишестепеном пумпом 

слeдећих карактерисрика 

- радни флуид : вода 100% 

-Напор H = 53,00 m ( pri max. protoku ) 

-Напоr H = 53,00 m ( pri protoku Q = 0 ) 

-проток Q = 10 l/s 

-максимални радни притисак  p= 16 bar 

-Номинална ел. снага  9 kW 

-Номинална струја 15,6 

-A уређај је опремљен аутоматиком за заштиту 

пумпи од рада на суво 

Систем испоручити као као пакетну 

јединицу, састављену, ожичену, 

претподешену, параметрирану, фабрички 

испитану и спремну за уградњу.  Уз систем за 

повишење притиска обавезно приложити 

одговарајућу атестну документацију . Ценом 

обухватити све комплет, са монтажом и 

пуштањем у рад 

ком 1 

    

11 Набавка и монтажа баштенског хидранта 3/4 “  

са вентилом, опремљеног  PVC  армираним 

цревом    3/4 “   ( дужине L=2 х 25м ), и  

млазницом . 

Обрачуном по комаду је обухваћен сав рад, алат 

и материјал. 

ком 1 

    

12 Набавка и испорука потапајуће пумпе за 

нечисту воду типа SDWP 750-13500 STRONG  

или сличне,  еквивалентних карактеристика : 

напон 230 V/50 Hz, снага 750W , максимални 

учинак пумпе 13.000 l/h, максимални притисак 

0,9 bar, максимална висина дизања воденог 

стуба 7,5 м, максимална дубина потапања 7m, 

ком 1 
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нечистоће  Ø35 мм, напонски кабал 10 m 

H07RN-F, прикључак 1 ½“-1“ универзални,  

минималан ниво воде потребан за рад 7 cm, 

максимална температура 

воде +350 C. Уз пумпу  испоручити и PVC  

армиранo  црево   3/4 “  (дужине L= 2 х 25м 

).Обрачун  у  комплету,  по комаду 

  УКУПНО:   

VI 
Санитарни  уређаји и опрема   

    

1 Набавка и уградња комплет wц-а који се састоји 

од WЦ шоље од санитарног порцелана, са 

високим 

водокотлићем  са уграђеном цеви за испирање 

WЦ шоље. 

Уз водокотлић монтирати претходни угаони 

вентил са пониклованом капом, а спој извести 

армираним цревом. WЦ шољу монтирати 

помоћу завртњева на унапред остављеној 

убетонираној летви са закошеним страницама. 

Испод WЦ-а поставити гуму за дихтовање, а 

спој одводне пластичне цеви извести помоћу 

гумених манжетни. На шољу монтирати 

поклопац од тврде пластике, беле боје. Монтира 

се тип wц шоље, са прикључком испод шоље, са  

бешумним водокотлићем. 

Обрачунава се комплетна уградња. 

прикључак испод шоље 

ком 4 

    

 Набавка и уградња комплет wц-а који се 

састојиод дечије  WЦ шоље од санитарног 

порцелана , са ниским бешумним водокотлићем 

са уграђеном цеви за испирање WЦ шоље. Уз 

водокотлић монтирати 

претходни угаони вентил са пониклованом 

капом, а спој извести армираним цревом. WЦ 

ком 2 
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шољу монтирати помоћу завртњева на унапред 

остављеној убетонираној летви са закошеним 

страницама. Испод wц-а поставити  гуму за 

дихтовање, а спој одводне пластичне цеви 

извести помоћу гумених манжетни. На шољу 

монтирати поклопац од тврде пластике, беле 

боје. Монтира се тип WЦ шоље, са прикључком  

испод шоље, са  бешумним водокотлићем. 

Обрачунава се комплетна уградња. 

прикључак испод шоље 

3 Набавка и уградња конзолног умиваоника,од 

санитарног порцелана, дим. 56x45x16,5цм 

I класе. Позицијом обухваћени: умиваоник од 

санитарног порцелана, хромирани сифон 5/4" са 

розетом и чепом , месингани завртњеви и 

пластични типлови за повезивање са зидом и 

стојећа једноручна батерија за хладну и топлу 

воду тип Армал или слична. Обрачун по комаду 

комплет монтираног и испитаног умиваоника са 

батеријом. 

ком 4 

    

4 Набавка и уградња конзолног умиваоника, (у 

тоалету за децу предшколског узраста) од 

санитарног порцелана, дим. 45x35x16,5цм   I 

класе. Позицијом обухваћени: умиваоник од 

санитарног порцелана, хромирани сифон 5/4" са 

розетом и чепом , месингани завртњеви и       

пластични типлови за повезивање са зидом и 

стојећа једноручна батерија за хладну и топлу 

воду тип Армал или слична. Умиваоник 

поставити на висини од 65 цм, мерено од коте 

пода. Обрачун по комаду комплет монтираног и 

испитаног умиваоника са батеријом. 

 

ком 2 
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5 Набавка и уградња комплетне санитарне опреме 

потребне за опремање тоалета за лица са 

инвалидитетом. Комплет обухвата :  1. Тоалет 

шоља ( са даском ) за лица са ивалидитетом – 1 

ком.; 2. Држач за руке фиксни – 1 ком.; 3.Држач 

за руке покретни  – 1 ком.;  4. Вешач за одећу – 

1 ком.; 5. Конзолни Умиваоник – 1 ком.; 6.Знак 

за приступачност – 1 ком.; 7.Огледало – 1 ком.;  

8. Батерија за топлу и хладну  воду тип Армал 

или слична – 1 ком.; 9. Водокотлић – 1 ком.; 10. 

Држач папира – 1 ком.; 11. Држач убруса –1 

ком.; 12. Дозер за течни сапун – 1 ком. 

Обрачун у комплету, са свим пратећим 

прибором . 

комплет 1 

    

6 Набавка и монтажа комплет санитарне 

галантерије са следећим деловима: огледало, 

дозер за течни сапун,алуминијумски  држач 

убруса, одела и папира. 

Делове опреме поставити помоћу типлова и 

месинганих завртњева. 

Обрачун по комаду комплета са свим пратећим 

прибором . 

комплет 6 

    

7 Набавка и уградња грејача воде- бојлера за 

вертикалну уградњу запремине Q=60л, са 

спољашњим регулатором температуре, 

прохромским- иноx казаном, сигурносним 

вентилом, магнезијумском заштитном анодом, 

универзалним носачем, спојним цевима, са 

розетом између зида и прикључка, за прикључак 

на зидни развод инсталације вововода. Обрачун 

по комаду комплетне монтаже електричног 

грејача воде, са свим спојним и заптивним 

материјалом 

ком 2 

    

  УКУПНО:   
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Д ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ       

1 Набавка материјала и изградња ревизионог 

канализационог шахта ø 800 мм  (унутрашње 

мере)/1100 мм (спољне мере), дубине 1100 мм ( 

од терена до доње површине темељне плоче). 

Дно шахта је од бетона Ц15/20 ( стара ознака 

МБ20), д=15 цм. Зидови шахта су од бетона 

Ц15/20 (МБ20), д=15 цм. Над шахтом се 

бетонира АБ плоча Ц25/30  (стара ознака МБ30 ) 

, д=15 цм. Горња плоча армирана је бетонским 

гвожђем ГА 240/360, ø10/10/10 цм. Шахт се 

израђује од водонепропусног бетона ; са 

унутрашње стране шахт се малтерише 

цементним малтером справљеним од кварцног 

песка и цемента ПЦ350 и премазује пенетратом 

изолитфлеx за водонепропусност. У току 

бетонирања горње плоче уградити оквир за 

ливено-гвоздени поклопац ø 785 мм ( св. 605 

мм)  за класу оптерећења Б 125. Обрачунава се 

изграђени шахт по м3 бетона, са потребном 

оплатом , арматуром и поклопцем шахта 

ком 1 

    

2 Набавка материјала и изградња ревизионог 

канализационог шахта ø 1000 мм  (унутрашње 

мере) / 1300 мм (спољне мере), дубине 1100 мм 

и 750 мм ( од терена до доње површине темељне 

плоче). Дно шахта је од бетона Ц15/20 ( стара 

ознака МБ20), д=15 цм. Зидови шахта су од 

бетона Ц15/20 (МБ20), д=15 цм. Над шахтом се 

бетонира АБ плоча Ц25/30  (стара ознака МБ30 ) 

, д=15 цм. Горња плоча армирана је бетонским 

гвожђем ГА 240/360, ø10/10/10 цм. Шахт се 

израђује од водонепропусног бетона ; са 

унутрашње стране шахт се малтерише 

цементним малтером справљеним од кварцног 

песка и цемента ПЦ350 и премазује пенетратом 

ком 2 
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изолитфлеx за водонепропусност. У току 

бетонирања горње плоче уградити оквир за 

ливено-гвоздени поклопац ø 785 мм ( св. 605 

мм)  за класу оптерећења Б 125. Обрачунава се 

изграђени шахт по м3 бетона, са потребном 

оплатом , арматуром и поклопцем шахта. 

3 Набавка потребног материјала и израда 

водоводног шахта. Дно је плоча од армираног  

бетона Ц25/30  (стара ознака МБ30 ) дебљине 

дп=20цм на тампону шљунка дс=20цм, 

армирана обострано са Q131. Зидови шахта су 

од армираног бетона  ( дз= 20цм ) армирани 

обострано са Q131. Са унутрашње стране шахт 

се малтерише цементним малтером справљеним 

од кварцног песка и цемента пц350 и премазује 

пенетратом за водонепропусност. Горња плоча 

над шахтом израђује се од армираног бетона 

Ц25/30  (стара ознака МБ30 ) дебљине дп=20цм 

,  армирана обострано са Q131. У току 

бетонирања горње плоче уградити оквир за 

ливено-гвоздени поклопац ø 785 мм (св. 605 мм)  

за класу оптерећења Ц 250. У зид шахта , испод 

поклопца шахта, уградити пењалице за бетон  

димензија  240 мм/155мм/25 мм,  у свему према 

графичком прилогу и упутству произвођача ( 

укупно 4 ком ). Обрачунава се по комаду 

израђеног шахта, са потребном оплатом , 

арматуром, поклопцем шахта, пењалицама. 

светле мере 110/80цм /100 

ком 1 

    

4 Набавка  материјала и израда бетонских анкер 

блокова  на променама правца цевовода 

спољашње хидрантске мреже од неармираног 

бетона .Обрачун по м3 

m3 0,20 
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 НАПОМЕНА : 

Водонепропусна септичка јама и подземни 

резервоар за воду обрађени су у засебним 

предмерима. 

УКУПНО : 

 

  

        

 ПОДЗЕМНИ  РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ  V=73 

м3 
  

    

А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

I Земљаљни радови       

1 Припрема и уређење терена за грађење са 

скидањем слоја хумусне земље од 20цм. Терен 

предвиђен за градњу очистити од разних 

отпадака, грања и слично. Сав шут, растиње, 

хумусну земљу и остало транспортовати ван 

градилишта на место које одреди надлежни 

орган. Обрачун  за све комплет по m2 

m2 136.00 

    

2 Машински и ручни ископ земље III категорије 

за темељну јаму резервоара за воду, према 

пројекту. Дно ископа нивелисати са тачношћу 3-

5 цм. Косине ископа ручно се обрађују. 

Позицијом је обухваћено и евентуално црпљење 

нивоа подземне воде (НПВ) муљном пумпом из 

темељне јаме за време трајања радова. На 

почетку радова пажљиво ручним ископом 

уклонити земљу изнад и око трасе постојеће 

водоводне инсталације која повезује  уличну 

мрежу и шахтове на парцели – у делу где траса 

прелази преко диспозиције резервоара ( 

измештање ове мреже обухваћено је предмером 

радова на инсталацијама водовода и 

канализације). Обрачун по м3  ископа 

m3 303.00 

    

3 Набавка, превоз, насипање, планирање и 

набијање шљунка испод темељне плоче, у слоју 

укупне дебљине 30 цм. Пре постављања 
m3 10.80 
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тампона шљунка природно тло обрађује са два 

прелаза виброваљком или другим средством за 

механичко набијање ( према упутству надзорног 

органа-геотехничара ). Тампон се уграђује у 

слојевима дебљине 15 цм, набијањем 

механичким средством са најмање три прелаза 

до потребне збијености од MSmin=20 MPa/m2 . 

Тампон је од природне мешавине шљунка. 

Обрачун по м3  уграђеног шљунка мерено у 

набијеном стању. 

4 Насипање и набијање земље окотемељних 

зидова резервоара за воду, у слојевима од 20 цм, 

до потребне збијености коју одређује 

геомеханичар. После сваке серије насипања 

вршити збијање одговарајућим вибросредством. 

Обрачун по м3 насипа мерено у набијеном 

стању заједно са унутрашњим транспортом 

потребне земље, 

m2 185.80 

    

5 Насипање и набијање земље око резервоара за 

воду,у шкарпи  изнад терена, у слојевима од 20 

цм, са ручним збијањем до потребне збијености 

коју одређује геомеханичар. После сваке серије 

насипања вршити збијање одговарајућим 

вибросредством. Обрачун по м3 насипа мерено 

у набијеном стању заједно са унутрашњим 

транспортом потребне земље 

m3 5.50 

    

6 Транспорт преостале ископане земље на место 

које одреди надлежни орган, заједно са 

утоваром, истоваром и разастирањем на месту 

истовара. Обрачун по м3 без обзира на даљину 

транспорта 

m3 112.00 

    

  УКУПНО:   

II Зидарски радови       

1 Зидање: 
m2 75.30     
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Набавка материјала и зидање зидова од пуне 

опеке дебљине 12цм у продужном малтеру М2 

око резервоара за воду. Обрачун по м2. 

2 Малтерисање: 

Набавка материјала и израда цементне 

кошуљице на темељној плочи резервоара у 

дебљини од 3-7 цм, у свему према постојећим 

техничким прописима, лакоармиране са MA 

Q131. Кошуљицу извести са падом од 0,5% 

према усисном "шахту" у поду јаме. Обрачун по 

м2    (са арматуром) 

d=3-7cm 

m2 29.60 

    

  УКУПНО:   

III Бетонски радови       

 Неармирани  бетон:       

1 Набавка материјала и бетонирање подложног 

бетона  ( слоја чистоће ) набијеним бетоном MБ 

15 , дебљине d=10 cm, преко тампона од 

шљунка, испод темељне плоче. Позицијом је 

обухваћено и евентуално црпљење нивоа 

подземне воде (НПВ) муљном пумпом из 

темељне јаме за време трајања радова.Обрачун 

по m2 

m2 40.80 

    

  УКУПНО:   

 Армирани бетон:       

1 Набавка материјала и израда темељне плоче 

резервоара за воду бетоном МБ 30, 

водонепропустљивости класе V-4, отпорности 

на мраз М-100. Дебљина темељне плоче dp=40 

cm у зони зидова и у централној зони. 

Бетонирати плочу без прекида по целој 

површини. При уградњи бетона обавезно 

вибрирање. Површина плоче се педаши. 

m3 15.00 
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Уколико се у плочу уграђује арматура за 

прихватање подупирача АБ зидова, тада се у 

сарадњи са надзорним органом решава детаљ 

постављања и уклањања анкера са поправљањем 

оштећене зоне бетона.  Позицијом је обухваћено 

и евентуално црпљење нивоа подземне воде 

(НПВ) муљном пумпом из темељне јаме за 

време трајања радова.Обрачун по м3 заједно са 

потребном оплатом (без арматуре). 

2 Набавка материјала и израда зида резервоара за 

воду бетонм МБ 30, водонепропустљивости 

класе V-4, отпорности на мраз М-100. Дебљина 

зида dz=30 cm. Бетонирати зидове без прекида. 

Евентуалан прекид бетонирања на почетку и 

крају сегмента је вертикалан по целој висини 

зида, а ради се по Пројекту бетона који одобрава 

стручни надзор. Наставак бетонирања ради се 

обрадом избетониране ивице SN везом. Током 

бетонирања уградити HDPE прикључак и 

преливника, са обрадом продора цеви кроз 

зидове објекта При уградњи бетона обавезно 

вибрирање. Оплата је обострана, глатка. 

Неопходно је обезбедити пројектовану 

геометрију зида. Позицијом је обухваћено и 

евентуално црпљење нивоа подземне воде 

(НПВ) муљном пумпом из темељне јаме за 

време трајања радова.Обрачун по по м3 заједно 

са  потребном оплатом (без арматуре). 

m3 21.00 

    

3 Набавка материјала и израда армиранобетонске 

конструкције пуне горње плоче са 

хоризонталним серклажима у дебљини плоче 

резервоара бетоном МБ 30, 

водонепропустљивости класе V-4, отпорности 

на мраз М-100. Дебљина плоче dp=20 cm. 

Бетонирати плочу без прекида. При уградњи 

m3 7.28 
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бетона обавезно вибрирање. Плочу изводити у 

потребној оплати са подупираћима и ободном 

оплатом. Унутрашња оплата је глатка. Оплата је 

обострана. У плочи оставити отвор и уградити 

браварске профиле за монтажу поклопца . 

Обрачун по м3 са потребном оплатом (без 

арматуре). 

4 Набавка материјала и израда завршног слоја од 

лаког бетона преко хидроизолације горње плоче 

резервоара , од лаког бетона Stirocem ( "Први 

мај " Чачак ) или сличним , одговарајућих 

карактеристика. Дебљина плоче dp=10 cm.. 

Плочу изводити у потребној ободној глаткој 

оплати . Површину плоче испердашити. 

Обрачун по м2 све комплет 

m2 39.80 

    

  УКУПНО:   

IV Армирачки радови       

1 Набавка, чишћење, исправљање, сечење, 

савијање и постављање арматуре, са везивањем 

исте. Обрачун по кг уграђене арматуре 

kg 4.800 

    

  УКУПНО:   

V Изолатерски радови       

1 Набавка материјала и израда хоризонталне и 

вертикалне хидроизолације у широком ископу, 

испод темељне плоче и око зидова резервоара за 

воду од EPDM-a хидроизолације уз остваривање 

потпуне заптивености према зиду , у свему 

према упутству произвођача. Обрачун по m2. 

m2 115.00 

    

2 Набавка материјала и и израда хоризонталне 

хидроизолације изнад горње плоче резервоара за 

воду у следећим слојевима , одоздо на горе : 

хладан премаз битулитом,"А" , врућ премаз 

m2 39.80 
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битуменом , Кондор 4 залепљен за подлогу, 

врућ премаз битуменом, други слој Кондор-а 4 

смакнут 50 цм и залепљен за претходни слој и 

два слоја ПЕ фолије URSA SECO 500, или 

сличним , одговарајућих карактеристика. 

Обрачун пo m2. 

3 Набавка материјала и обрада подне плоче и 

зидова резервоара за воду хидроизолационим 

заштитним и завршним еколошким премазом 

Полицем "Први мај" Чачак, или сличним , 

одговарајућих карактеристика. Полицем је 

двокомпонентна полимером модификована 

смеша на бази цемента.Нанети га у два премаза , 

четком или ваљком, у свему по упутству 

произвођача. Временски размак наношења 

премаза је 24 х-72х. Премазе нанети унакрсно. 

Обрачун по m2 

m2 85.60 

    

  УКУПНО:   

В ЗАНАТСКИ РАДОВИ       

I Браварски радови       

1 Набавка материјала , израда и монтажа 

поклопца на резервоару  за воду, од кутијастих 

челичних профила 50.3..2,5 m i 30.30..2mm; 

испуна је минерална вуна д=5 цм, обострано 

обложена црним лимом д=1мм, са шаркама за 

дизање-отварање поклопца, са окапницама и 

механизмом са катансцем за закључавање; 

уградња рама поклопца од HOP профила 

120.6..4mm варењем или завртњима на лицу 

места. Поклопац бојити два пута, основном 

бојом у радионици.Дим. поклопца 120/120 цм. 

Обрачун по комаду 

ком 1 

    

2 Набавка и уградња у АБ зид шахта , испод 

поклопца, гвоздених пењалица за бетон 
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димензија 240мм/155мм/25 мм, у свему према 

графичком прилогу и упутству произвођача ( 

укупно 12 ком ). Пењалице обојити два пута, 

основном бојом у радионици, и једном након 

уградње. Обрачун по комаду 

ком 12 

  УКУПНО:   

 ВОДОНЕПРОПУСНА СЕПТИЧКА ЈАМА 

V=47 м3 
  

    

А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

I Земљани радови       

1 Припрема и уређење терена за грађење са 

скидањем слоја хумусне земље од 20цм. Терен 

предвиђен за градњу очистити од разних 

отпадака, грања и слично. Сав шут, растиње, 

хумусну земљу и остало транспортовати ван 

градилишта на место које одреди надлежни 

орган. Обрачун  за све комплет по m2. 

m2 127.00 

    

2 Машински и ручни ископ земље III категорије 

за водонепропусну септичку јаму, према 

пројекту. Дно ископа нивелисати са тачношћу 3-

5 цм. Косине ископа ручно се обрађују. 

Позицијом је обухваћено и евентуално црпљење 

нивоа подземне воде (NPV) муљном пумпом из 

темељне јаме за време трајања радова. 

Предвидети депоновање дела земње ( 60 м3) уз 

будући плато, ради насипања на том објекту. 

Обрачун по м3  ископа 

m3 301.75 

    

3 Набавка, превоз, насипање, планирање и 

набијање шљунка испод темељне плоче, у слоју 

укупне дебљине 30 цм. Пре постављања 

тампона шљунка природно тло обрађује са два 

прелаза виброваљком или другим средством за 

механичко набијање ( према упутству надзорног 

m3 10.80 
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органа-геотехничара ). Тампон се уграђује у 

слојевима дебљине 15 цм, набијањем 

механичким средством са најмање три прелаза 

до потребне збијености од MSmin=20 MPa/m2 . 

Тампон је од природне мешавине шљунка. 

Позицијом је обухваћено и евентуално црпљење 

нивоа подземне воде (NPV) муљном пумпом из 

темељне јаме за време трајања радова.Обрачун 

по м3  уграђеног шљунка мерено у набијеном 

стању 

4 Насипање и набијање земље око темељних 

зидова септ. јаме, у слојевима од 20 цм, до 

потребне збијености коју одређује 

геомеханичар. После сваке серије насипања 

вршити збијање одговарајућим вибросредством. 

Обрачун по м3 насипа мерено у набијеном 

стању заједно са унутрашњим транспортом 

потребне земље. 

m3 195.80 

    

5 Транспорт преостале ископане земље на место 

које одреди надлежни орган, заједно са 

утоваром, истоваром и разастирањем на месту 

истовара. Обрачун по м3 без обзира на даљину 

транспорта. 

m3 106.00 

    

  УКУПНО:   

II Зидарски радови       

1 Зидање: 

Набавка материјала и зидање зидова од пуне 

опеке дебљине 12цм у продужном малтеру М2 

око резервоара за воду. Обрачун по м2 

m2 77.30 

    

2 Малтерисање: 

Набавка материјала и израда цементне 

кошуљице на темељној плочи септ. јаме у 

дебљини од 3-7 цм, у свему према постојећим 

техничким прописима, лакоармиране са MA 

m2 29.60 
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Q131. Кошуљицу извести са падом од 0,5% 

према усисном "шахту" у поду јаме. Обрачун по 

м2    (са арматуром). 

d=3-7cm 

  УКУПНО:   

III Бетонски радови       

 Неармирани  бетон:       

1 Набавка материјала и бетонирање подложног 

бетона  ( слоја чистоће ) набијеним бетоном МБ 

15 , дебљине д=10 цм, преко тампона од чљунка, 

испод темељне плоче. Позицијом је обухваћено 

и евентуално црпљење нивоа подземне воде 

(НПВ) муљном пумпом из темељне јаме за 

време трајања радова.Обрачун по m2 

m2 40.80 

    

  УКУПНО:   

 Армирани бетон:       

1 Набавка материјала и израда темељне плоче 

септичке јаме бетоном МБ 30, 

водонепропустљивости класе V-4, отпорности 

на мраз М-100. Дебљина темељне плоче dp=40 

cm у зони зидова и у централној зони. 

Бетонирати плочу без прекида по целој 

површини. При уградњи бетона обавезно 

вибрирање. Површина плоче се педаши. 

Уколико се у плочу уграђује арматура за 

прихватање подупирача АБ зидова, тада се у 

сарадњи са надзорним органом решава детаљ 

постављања и уклањања анкера са поправљањем 

оштећене зоне бетона.  Позицијом је обухваћено 

и евентуално црпљење нивоа подземне воде 

(НПВ) муљном пумпом из темељне јаме за 

време трајања радова.Обрачун по м3 заједно са 

m3 15.00 
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потребном оплатом (без арматуре). 

2 Набавка материјала и израда зидова јаме 

бетоном МБ 30, водонепропустљивости класе 

V-4, отпорности на мраз М-100. Дебљина 

ободних зидова dz=30 cm и преградног зида 

d=20 cm.  Бетонирати зидове без прекида. 

Евентуалан прекид бетонирања на почетку и 

крају сегмента је вертикалан по целој висини 

зида, а ради се по Пројекту бетона који одобрава 

стручни надзор. Наставак бетонирања ради се 

обрадом избетониране ивице SN везом. Током 

бетонирања уградити ПВЦ цеви прикључака и 

преливника, са обрадом продора цеви кроз 

зидове објекта. При уградњи бетона обавезно 

вибрирање. Оплата је обострана, глатка. 

Неопходно је обезбедити пројектовану 

геометрију зида. Позицијом је обухваћено и 

евентуално црпљење нивоа подземне воде 

(НПВ) муљном пумпом из темељне јаме за 

време трајања радова. Обрачун по по м3 заједно 

са  потребном оплатом (без арматуре). 

m3 18.10 

    

3 Набавка материјала и израда армиранобетонске 

конструкције пуне горње плоче са 

хоризонталним серклажима у дебљини плоче 

септ. јаме бетоном МБ 30, 

водонепропустљивости класе V-4, отпорности 

на мраз М-100. Дебљина плоче dp=20 cm. 

Бетонирати плочу без прекида.При уградњи 

бетона обавезно вибрирање. Плочу изводити у 

потребној оплати са подупирачима и ободном 

оплатом. Унутрашња оплата је глатка. У плочи 

оставити отворе и уградити оквире  за поклопце 

шахта . Обрачун по м3 са потребном оплатом 

(без арматуре). 

m3 7.28 
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4 Набавка материјала и израда завршног слоја од 

лаког бетона преко хидроизолације горње плоче 

јаме , од лаког бетона Стироцем ( "Први мај " 

Чачак ) или сличним , одговарајућих 

карактеристика. Дебљина плоче dp=10 cm.. 

Плочу изводити у потребној ободној глаткој 

оплати . Површину плоче испердашити. 

Обрачун по м2 све комплет 

m2 39.80 

    

  УКУПНО:   

IV Армирачки радови       

1 Набавка, чишћење, исправљање, сечење 

савијање и постављање арматуре, са везивањем 

исте. Обрачун по кг уграђене арматуре 
kg 4.200,00 

    

  УКУПНО:   

V Изолатерски радови       

1 Набавка материјала и израда хоризонталне и 

вертикалне хидроизолације у широком ископу, 

испод темељне плоче и око зидова септ. јаме од 

EPDM-a хидроизолације уз остваривање 

потпуне заптивености према зиду , у свему 

према упутству произвођача. Обрачун по m2 

m2 116.00 

    

2 Набавка материјала и израда хоризонталне 

хидроизолације изнад горње плоче септ. јаме у 

следећим слојевима , одоздо на горе : хладан 

премаз битулитом,"А" , врућ премаз битуменом 

, Кондор 4 залепљен за подлогу, врућ премаз 

битуменом, други слој Кондор-а 4 смакнут 50 

цм и залепљен за претходни слој и два слоја ПЕ 

фолије URSA SECO 500 или сличним , 

одговарајућих карактеристика. Обрачун пo m2 

m2 39.80 
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3 Набавка материјала и обрада подне плоче и 

зидова септ. јаме  хидроизолационим 

заштитним и завршним премазом Полицем 

"Први мај" Чачак. или сличним , одговарајућих 

карактеристика. Полицем је двокомпонентна 

полимером модификована смеша на бази 

цемента.Нанети га у два премаза , четком или 

ваљком, у свему по упутству произвођача. 

Временски размак наношења премаза је 24 х-

72х. Премазе нанети унакрсно. Обрачун по m2 

 

 

m2 

 

66.30 

    

  УКУПНО:   

В ЗАНАТСКИ РАДОВИ       

I Браварски радови       

1 Набавка и уградња типског ливеног гвозденог 

поклопца на септичкој јами тип "MJ6. 222 fi 

600". Обрачун по комаду 
ком 3 

    

  УКУПНО:   

     

ХИДРО-ТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

I Припремно-завршни радови   

Б РАДОВИ КАНАЛИЗАЦИЈА 

II Земљани радови   

III Монтажерски радови инсталације канализације   

Ц ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА 

IV Земљани радови   

V Монтажерски радови инсталације водовода   

VI Санитарни уређаји   
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Д ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

VII Грађевински радови   

Ђ РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ   

Е ВОДОНЕПРОПУСНА СЕПТИЧКА ЈАМА   

УКУПНО:   

    

 ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ       

А ЈАКА СТРУЈА       

1 У постојећем ПОММ1 на НН стубу уградити 

ново трофазно бројило а постојеће трофазно 

бројило демонтирати. Радови и материјал у 

надлежности Електродистрибуције. ком. 1 

    

2 Испорука и монтажа самоносећег кабла X00/О  

4x16мм2 од ОММ (на НН стубу) до ГРО-на. m1 35 

    

3 Испорука и постављање на НН стубу, типског 

ормана мерног места ПОММ-1 са трофазним 

бројилом и лимитаторима за уређај за повишење 

притиска воде (хидроцил).  Радови и материјал у 

надлежности Електродистрибуције. ком. 1 

    

4 Испорука и монтажа самоносећег кабла X00/О  

4x16мм2 од ОММ хидроцила (на НН стубу) до 

разводног ормана хидроцила РО-х. m 45 

    

5 Испорука и монтажа типског разводног ормана 

ГРО, сл. типу WС "Сцхрацк", димензија 

600x400x200, у заштити ИП55. Разводни орман 

садржи следећу аутоматске осигураче (36 ком.) 

и заштитни уређај диференцијалне струје 

40/0,5А. ком 1 

    

6 Испорука и полагање инсталационих каблова 

ПП положених у зид испод малтера. У цену је 

урачунато и штемовање бетона са крпљењем 

као и повезивање у ГРО-у.   
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 -N2XH  3x1,5мм2 m1 950     

 - N2XH 3x2,5мм2 m1 510     

 - N2XH 5x2,5мм2 m1 20     

7 Испорука и уградња једнополног прекидача 

10А, 250 "за у зид", сл. типу  Алинг Цонел.. ком 10 

    

8 Испорука и уградња једнополног прекидача 

16А, 250В са индикацијом, сл. типу  Алинг 

Цонел. ком. 2 

    

9 Испорука и уградња једнополног прекидача  

10А, 250 "за на зид" ИП44, сл. типу  Алинг 

Цонел.. ком 4 

    

10 Испорука и уградња серијског прекидача  10А, 

250 "за у зид", сл. типу  Алинг Цонел. ком 6 

    

11 Испорука и уградња серијског прекидача  10А, 

250 "за на зид" ИП44, сл. типу  Алинг Цонел.. ком 2 

    

12 Испорука и уградња наизменичног прекидача  

10А, 250 "за у зид", сл. типу  Алинг Цонел. ком 8 

    

13 Испорука и монтажа двополне прикључнице 

10/16А 250В, са заштитним контактом "за у 

зид", сл. типу  Алинг Цонел. ком. 23 

    

14 Испорука и монтажа двополне прикључнице 

10/16А 250В, са заштитом од додира и 

"забрављивањем". ком. 6 

    

15 Испорука и монтажа модуларног комплета од 

двополне прикључнице са заштитним контактом 

16А, 250В, телефонске и антенске (ТВ) 

прикључнице, сл. типу  Алинг Цонел. ком. 2 

    

16 Испорука и монтажа двополне прикључнице  

16А, 250В, са заштитним контактом, са 

заштитом од запљускујуће воде ИП54, "за у 

зид", сл. типу  Алинг Цонел. ком. 2 

    

17 Испорука и монтажа двополне прикључнице 

10/16А 250В, са заштитним контактом, са ком 4 
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заштитом од запљускујуће воде ИП54 "за на 

зид", сл. типу  Алинг Цонел. 

18 Испорука и монтажа монтажних кутија  60 "за 

у зид". ком 45 

    

19 Испорука и монтажа разводних кутија  78 "за 

у зид". ком 21 

    

20 Испорука и монтажа разводних кутија 100x100 

"за у зид". ком 3 

    

21 Испорука и уградња светиљке сличне типу:       

 - Пхилипс СМ 120В ЛЕД 37С/840W 60Л60 ОЦ, 

3700лм, 31W ком. 52 

    

 - Пхилипс СМ 120В ЛЕД 37С/840 W20Л120, 

3700лм 37,5W ком. 13 

    

 - ЕЛ270УП ЛЕД 12W  ИП44    (Брилуx) ком. 8     

 - ПхилипсWЛ120В ЛЕД12С/840 ИП44, 1200лм, 

18W ком. 23 

    

 -ГР-310/12Л/180/А ЛЕД  2,9W      (Олyмпиа 

Елецтроницс) ком. 11 

    

 Светиљке се испоручују комплет са расветним 

телима и свим пратећим и додатним прибором 

за монтажу.   

    

22 

Након монтаже ел. инсталација извршити 

крпљење и поправку зидова и плафона. паушално 

 

 

1 

    

23 Остали ситан неспецифициран монтажни 

материјал паушално 

 

1 

    

24 Издавање стручног налаза о прегледу и 

испитивању електричних инсталација од стране 

овлашћеног предузећа и израда пројекта 

изведеног објекта од стране Извођача паушално 

 

 

 

1 

    

  УКУПНО:   

Б ИНСТАЛАЦИЈА, ТЕЛЕФОНА И ТВ       
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1 Испорука и полагање пластичне гибљиве цеви 

 13,5 у зид испод малтера. У цену је урачунато 

и штемовање бетона. m1 80 

    

2 Испорука и увлачење проводника ТИ 44 2x2x0,8 

мм2 у постављене цеви, а према плановима 

развода и једнополној шеми. m1 45 

    

3 Испорука и постављање коаксиалног кабла КЕЛ 

74/4/068 са увлачењем у постављене цеви, и на 

обујмицама изнад спуштеног плафона. m1 50 

    

  УКУПНО:   

Ц ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТНОГ 

УЗЕМЉЕЊА   

    

1 Испорука и уградња материјала за израду новог 

уземљења  поцинкованом траком ФеЗн 25x4мм 

у облику затворене контуре око објекта која 

уједно повезује међусобно уземљивачке сонде.. m1 100 

    

2 Испорука и постављање проводника П-Y 

1x6мм2 од РТ до испитног споја у ПВЦ 

заштитној цеви Ø13,5мм m1 10 

    

3 Испорука материјала и постављање кутије са 

разводником. Комплетно са повезивањем  

проводника за изједначавање потенцијала и 

поцинковане траке ФеЗн 25x4мм ком 1 

    

4 Испорука и постављање кутије за изједначавање 

потенцијала по купатилима и санитарним 

чворовима сл. типу ПС-49 ком. 3 

    

5 Испорука и полагање проводника П/Ф-Y 

1x6мм2 у  ПВЦ ребрастој цеви Ø13,5 мм 

положеног у зид под малтером од РО-на 

(сабирнице за уземљење) до кутије за 

изједначавање потенцијала ПС-49 (3 ком.). m1 45 

    

6 Спајање металних маса у купатилу са шином за 

изједначавање потенцијала (ПС-49) 

одговарајућим обујмицама и проводником П-Y 

1x4мм2 положеним по зиду испод малтера m1 60 
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  УКУПНО:   

Д ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА       

1 Испорука и постављање траке 25x4 мм од 

цевних уземљивача до испитних спојева. m1 26 

    

2 Испорука и постављање укрсних комада 

ЈУС.Н.Б4.936/ИИ. ком 16 

    

3 Испорука и постављање држача траке по 

слемену б×х  ЈУС.Н.Б4.920П ком 64 

    

4 Испорука и постављање држача траке на 

кровним спустовима Б.ЈУС.Б4.922П. ком 36 

    

5 Испорука и побијање уземљивачких сонди 

(Л=3м, д=75мм) за громобранске вертикале. ком 9 

    

6 Испорука и постављање држача траке на зиду 

(опека)  ДЛ.ЈУС.Н.Б4.925 ком. 48 

    

7 Испорука и постављање траке 20x3 мм на 

вертикалама и по крову објекта. m1 210 

    

8 Испорука и постављање механичке заштите на 

вертикалама. ком 8 

    

9 Испорука и уградња раздвојника за израду 

испитних спојева. ком. 8 

    

10 Испорука и уградња стезаљке за олук П 

ЈУС.Н.Б4.908. ком 5 

    

11 Испорука и уградња обујмице за сливник БY 

ЈУС.Н.Б4.914Н. ком 5 

    

12 Бојење спојева антикорозивном бојом. пауш. 1     

13 Испитивање урађене инсталације и издавање 

стручног налаза. пауш. 1 

    

  УКУПНО:   

Е Ел. ИНСТАЛАЦИЈА КОШАРКАШКОГ 

ТЕРЕНА, ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И 

ПЛАТОА   

    

1 Испорука и постављање кабла ПП00  4x16мм2, 

са потребном опремом од главног разводног 

ормана (ГРО) до  РО-С у дворишту школе. Кабл m1 35 
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се води делимично по зиду а делимично 

подземно 

2 Испорука  и уградња слободостојећег  разводног 

ормана РО-С израђеног од полиестера  са 

цилиндар бравом. Орман мора бити израђен у 

заштити мин. ИП65. У орману је следећа 

опрема:   

    

 -аутоматски осигурачи 10, 16А (ком.8)       

 -заштитни уређај диференцијалне струје ЗУДС 

40/0.3 А (ком.1)   

    

 -гребенасти прекидач СМА20А за монтажу у 

орману на шину (ком.4)   

    

 -ОГ монофазна утичница (ком.1)       

 -ОГ трофазна утичница (ком.1)       

 Остали прибор за повезивање и пуштање у рад комплет 1     

3 Ископ рова у земљи ИИИ категорије за 

полагање каблова за напајање РО-С и расветних 

стубова. Ров је димензија 0,8x0,4м. У цену је 

урачунато и затрпавање рова са набијањем 

земље у слојевима и довођењем терена у 

првобитно стање. m1 200 

    

4 Испорука и полагање кабла ПП00 Ал  2x16мм2 

у већ ископан ров, кроз цеви и у стуб m1 280 

    

5 Ископ земље ИИИ категорије за израду темеља 

свих металних стубова. m³ 6 

    

6 Испорука и полагање поц. траке 25x4мм у ров m1 240     

7 Испорука и уградња позор траке на 40цм изнад 

кабла m1 200 

    

8 Испорука и уградња гал штитника m1 200     

9 Испорука и уградња ПВЦ цеви Ø110 m1 10     

10 Испорука и уградња поцинкованог стуба, 

висине 10м, са анкерима и конзолом за ношење ком 6 
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рефлектора, РП-ИВ плочом, и каблом ППY 

3x2,5мм2, дужине 2x12м 

11 Испорука шкаро клема 35/2x16 ком 4     

12 Испорука и уградња рефлектора тип  Пхилипс 

БВП 130 1xЛЕД230 4С/740А, 26.000 лм, 217W 

монтажа на конзолу. ком 11 

    

13 Испорука материјала и израда темеља стуба, са 

уградњом цеви за улаз кабла у стуб, ископом 

рупе за стуб и одвозом земље ком 6 

    

14 Испорука и уградња поц. финожичног ужета Ø 

10мм са укрсним комадом за уземљење стуба ком 4 

    

 Испорука и уградња материјала за уземљење 

ормана:   

    

 испитно место ком 1     

 проводник П/Y 6° m1 5     

 цев ребраста 13-16 m1 5     

15 Испорука и постављање бетонских стубића 

кабловске ознаке. ком. 8 

    

16 Испитивање положених каблова и давање атеста 

о испитивању од стране извођача ком. 1 

    

17 Испитивање целокупне инсталације са 

издавањем стручног налаза од стране 

овлашћеног предузећа паушално  

    

18 Трошкови геодетске управе у вези снимања 

трасе кабла и давања скице. паушално  

    

  УКУПНО:   

     

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ   

Б ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И ТВ   

Ц ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТНОГ УЗЕМЉЕЊА   
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Д ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

Е ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА КОШАРКАШКОГ ТЕРЕНА, ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И ПЛАТОА   

УКУПНО:   

        

 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ       

А ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА       

1 Припремно-завршни радови 

провера синхронизованости пројекта са осталим 

инсталацијама и усклађивање свих радова у 

току извођења 

пријем и сређивање материјала у складиштима 

на градилишту 

обележавање инсталације 

транспорт опреме и алата 

увођење у посао монтажера 

спремање алата и сортирање преосталог 

материјала 

предаја техничке документације и инсталације 

на коришћење пауш. 1 

    

2 Мембрански експанзиони суд запремине 24 

литара техничких карактеристика и квалитета 

као производ тип ЕР-ЦЕ 24 ("ЕЛБИ") или 

еквивалентно, комплет са потребним држачима кпт. 1 

    

3 Кугласта славина навојна 
  

    

 ДН 25 
ком. 2 

    

4 Коси филтер са финим ситом 
  

    

 ДН 25 
ком. 2 

    

5 Одзрачна посуда Ø 60,3x3,6 мм дужине 150 мм, 

комплет са продужном цеви, кугластом 

славином ДН 10 и потребним држачима ком. 4 
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6 Термоманометар сатни 0÷120 ˚Ц/0÷4 бар 
ком. 2 

    

7 Тврде бакарне цеви квалитета Цу-ДХП (према 

СРПС ЕН 1057) стања Р290   

    

 Ø 28 x 1 мм 
m1 95 

    

 Ø 22 x 1 мм 
m1 75 

    

 Ø 18 x 1 мм 
m1 20 

    

 Ø 15 x 1 мм 
m1 190 

    

8 Цу и МС цевни фитинг, помоћни и потрошни 

материјал, 30 % од позиција Цу цеви пау. 0,3 

    

9 Чланкасти алуминијумски радијатор техничких 

карактеристика и квалитета као производ тип 

ЦАЛИДОР С4 ("Фондитал") или еквивалентно,   

комплет са гарнитуром за комплетирање, 

гарнитуром за спајање, потребним држачима и 

конзолама   

    

 800/100 
чл. 55 

    

 600/100 
чл. 210 

    

10 Помоћни и потрошни материјал за 

комплетирање радијатора (нипле, чепови, 

конзоле, носачи и сл.), 10 % од вредности 

грејних тела пау. 0,1 

    

11 Термостатски вентил са претподешавањем 

техничких карактеристика и квалитета као 

производ тип РА-Н ("ДАНФОСС") или 

еквивалентно   

    

 ДН 15 
ком. 27 

    

12 Радијаторски навијак техничких карактеристика 

и квалитета као производ тип РЛВ ("ДАНФОС") 

или еквивалентно   

    

 ДН 15 
ком. 27 
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13 Термоглава техничких карактеристика и 

квалитета као производ тип РАС-Ц2 

("ДАНФОС") или еквивалентно ком. 27 

    

14 
Ручни одзрачни вентил за у чеп радијатора   

    

 ДН 15 
ком. 27 

    

15 Славина за пуњење и пражњење за у чеп 

радијатора   

    

 ДН 15 
ком. 29 

    

16 Грађевински радови ("штемовање", пробијање 

отвора, усецање зидова, враћање у првобитно 

стање  и сл.) потребни за израду инсталације, 20 

% од поз. цеви пау. 0,20 

    

17 Испирање инсталације, пуњење, одваздушење,  

испитивање на чврстоћу и непропусност, 

термотехничко испитивање, уравнотежење 

инсталације са израдом записника пау. 1 

    

18 Пројекат изведеног објекта–уношење измена 

насталих у току извођења радова у примерак 

пројекта. Измене се уносе у електронску или 

папирну форму пројекта у зависности којом 

формом располаже Извођач радова. Унете 

измене оверава одговорни извођач радова и 

према њима се израђује Пројекат изведеног 

објекта пауш. 1 

    

  УКУПНО:   

     

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА   

УКУПНО:   
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 ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ПОЖАРА 

      

1 Набавка апарата за гашење почетних пожара, 

типаС-9, капацитета 9кг израђених у складу са 

СРПСЗ.Ц2.035 или СРПСЕН5, набавка табли за 

означавање положаја апарата и монтажа апарата 

ком. 5     

  УКУПНО:   

     

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА   

УКУПНО:   

        

 ДОЈАВА ПОЖАРА       

А СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ 

ПОЖАРА 

      

1 Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 

Централа за дојаву пожара која садржи: 

- матичну плочу са главним процесором; 

матична плоча садржи напојњу јединицу са 

пуњачем батерија, меморијску СД картицу, УСБ 

1.1 интерфејс за прикључење ПЦ. 

- контролно управљачки панел са ЛЦД екраном 

са 6 редова/40 карактера у сваком реду, садржи 

2 програмабилна слободна тастера, 2 

програмабилна слободна 3-бојна ЛЕД 

индикатора, испис на српском језику, подршку 

за сва латинична слова у српском језику, приказ 

5 статусних листа (аларми, грешке, искључења, 

активирања, остало), приказ 

искључења/укључења зона, излаза,улаза,петљи. 

Карактеристике централе: 

- 1 адресабилна петља, за прикључење 

(капацитета) до 250 адресабилних елемената 

ком. 1     
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(јављача пожара) у петљи; 

-дужина петље је до 3500м; 

- 2 мониторисана излаза за звучну сигнализацију 

и даљинску дојаву аларма; 

- 5 релејних програмабилних излаза са нормално 

отвореним или нормално затвореним 

контактима (24В, 3А) 

- 2  мониторисана улаза 

- могућност програмирања логичких једначина 

за активирање излаза, 

- интегрисан ЛАН ТЦП/ИП прикључак, 

100МБ/с 

- простор за 2 аку батерије 12В/10Ах 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 и функцију аутоматског слања емаил 

порука на унапред одређене адресе о стању 

система.. ИП заштита ИП30, радна температура 

-5/+50°Ц. Централа је произведена у складу са 

ЕН 54-2, ЕН 54-4 и ЕН 12094-1. 

2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 

Акумулаторска батерија, 12В. 10Ах за резервно 

напајање система минимално 72х сата у мирном 

и 30 минута у алармном режиму у случају 

испада мрежног напајања 

ком. 2     

3 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 

ком. 16     
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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 

Детектор је подешен да радио као оптичко-

термички 

4 Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 

Стандардна детекторска база, за прикључење 

аутоматских детектора на петљу, од АБС 

пластике. 

ком. 16     

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 уградну/надградну 

унутрашњу монтажу, ИП24, са провидним 

заштитним поклопцем против ненамерног 

активирања. Јављач треба да је у складу са 

ЕН54-11 И ЕН54-17 стандардима. 

ком. 5     

6 Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 

Алармна сирена, конвенционалног типа, за 

унутрашњу монтажу. Селектор 32 тона, 

гласност 100дБ/м, црвене боје, радна 

температура -10°/+55°Ц, степен заштите ИП21, 

ком. 1     
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у складу са ЕН54-23 стандардом 

7 Набавка, испорука и полагање у бесхалогене 

ребрасте  цеви Ø16мм по зидовима и плафонима 

испод малтера и означавање сигналног кабела, 

комплет са цевима и свим потребним радовима 

и помоћним материјалом, тип кабла: Ј-Х(Ст)Х 

2x2x0,8мм 

m1 230     

8 Набавка, испорука и полагање у бесхалогене 

ребрасте  цеви Ø16мм по зидовима и плафонима 

испод малтера и означавање сигналног кабела, 

комплет са обујмицама и свим потребним 

радовима и помоћним материјалом, тип кабла: 

Ј-Х(Ст)Х Фе180/Е30 2x2x0,8мм 

m1 15     

9 Набавка, испорука и полагање по зидовима и 

плафонима испод малтера инсталационе 

халоген-фри ребрасте цеви Ø16мм. 

m1 200     

10 Набавка, испорука и повезивање телефонског 

дојавног аутомата за слање 3 говорне поруке, 

дојава на 12 телефонских бројева, 3 улазне зоне. 

ком. 1     

11 Сви неспецифицирани радови и монтажни и 

потрошни материјал као каблови, разводне 

кутије, маса за заптивање продора, ПВЦ везице, 

налепнице,  двострано лепљива трака и сл., а 

неопходан за постизавање пуне 

функционалности и поштовања важећих 

техничких прописа у струци. 

кпл. 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, 

кпл. 1     
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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) 

  УКУПНО:   

     

ДОЈАВА ПОЖАРА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА   

УКУПНО:   

   

 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ       

А ПЕШАЧКЕ, КОЛСКОПЕШАЧКЕ И 

КОЛСКЕ ПОВРШИНЕ   
    

I Припремни радови       

 Радови на демонтирању и рушењу       

1 Рушење бетонских стаза од бетона и 

асфалтбетона у школском дворишту, просечне 

дебљине 12-15цм, са утоваром и одвозом шута 

на локалну депонију на удаљености од 5 км. 

Обрачун за све комплет по м2. Прецизна 

дебљина утврдиће се приликом рушења и 

пропорционално обрачунати у односу на дату 

јединичну цену 

m² 86.00 

    

2 Рушење приступног колског пута који повезује 

парцелу са саобраћајницом и приступних 

пешачких стаза испред предње фасаде објекта 

од бетона и асфалтбетона, просечне дебљине 12-

15цм, са утоваром и одвозом шута на локалну 

депонију на удаљености од 5 км. Обрачун за све 

комплет по м2. Прецизна дебљина утврдиће се 

m² 215.29 
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приликом рушења и пропорционално 

обрачунати у односу на дату јединичну цену 

3 Сечење и уклањање дрвећа и вађење пањева на 

траси колског прилаза ватрогасних возила, са 

утоваром и одвозом на место које одреди 

инвеститор. Пречник стабла 40-70цм. Обрачун 

по комаду комплетно уклоњеног дрвета и пања 

ком 6 

    

 Радови на обележавању       

 Геодетско обележавање (у хоризонталном и 

вертикалном смислу)површина које 

сереконструишу, санирају и граде у оквиру 

предметног пројекта ( колске 

површине,колскопешачке површине, пешачке 

површине, плато, дечије игралиште, спортски 

терени, резервоар за воду, септичка јама и др. ). 

Обрачун паушално за све комплет 

Паушал 1 

    

  УКУПНО:   

II Грађевински радови       

 Конструкција пешачких, колскопешачких и 

колских површина   
    

1 Машински ископ земље треће категорије испод 

будуће колске тј. колскопешачке конструкције , 

до пројектоване коте просечне дебљине 30- 40 

цм, са утоваром и одвозом шута на локалну 

депонију. Обрачун по м³ стварних количина, 

мерених на лицу места 

  

    

 ван парцеле 
m3 341.84     

 на парцели 
m3 286.82     

2 Припрема постељице колских, пешачких и 

колскопешачких површина, уз ручно планирање 
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и машинско сабијање подтла , са постизањем 

одговарајућег   модула стишљивости за ову 

врсту интерних саобраћајница од 30 MPa . 

Утврдити трасу и дубину постојећих 

инфраструктурних водова (гасовод дн 30, 

водовод дн 50 и ТТ водови) и у случају њихове 

мале дубине поставити око/преко предметних 

водова заштитне колоне. Положај и дубину 

утврдити у сарадњи са надзорним органом и 

надлежним комуналним установама. Радове 

извести у свему према ТУ. Обрачун по м2 

стварних количина, мерених на лицу места 

 ван парцеле 
m² 854.59     

 на парцели 
m² 956.08     

3 Набавка материјала и израда слојаконструкције 

колскопешачких површина и површина за 

паркирање ( тампон ) од шљунка ( просечне 

дебљине  30 цм ) , ради нивелације и као 

подлоге испод површина од бетонских 

вибропресованих елемената уз  машинско 

сабијање до потребне збијености од 40 MPa. У 

току сабијања квасити материјал за сабијање. 

Радове извести у свему према ТУ.  Обрачун по 

м3 стварних количина, у збијеном стању, 

мерених на лицу места. 

  

    

 ван парцеле 
m3 33.60     

 на парцели 
m3 168.00     

4 Набавка материјала и израда слоја конструкције 

колских површина  ( тампон ) од шљунка ( 

просечне дебљине  40 цм ) , уз  машинско 

сабијање до потребне збијености од 45 MPa. У 

току сабијања квасити материјал за сабијање. 
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Радове извести у свему према ТУ.  Обрачун по 

м3 стварних количина, у збијеном стању, 

мерених на лицу места 

 ван парцеле 
m3 172.00     

5 Набавка материјала и израда слоја конструкције  

колских површина од дробљеног каменог 

агрегата 0-31,5 мм , просечне дебљине 15 цм  , 

као подлоге испод површина од 

битуминизираног каменог агрегата, уз  

машинско сабијање до потребне збијености  од 

80-90 MPa . У току сабијања квасити материјал 

за сабијање. Радове извести у свему према ТУ.  

Обрачун по м3 стварних количина , у збијеном 

стању, мерених на лицу места 

  

    

 ван парцеле 
m3 64.50     

6 Набавка материјала и израда конструкције слоја 

пешачких површина  од шљунка ( просечне 

дебљине 30 цм ) , ради нивелације и као подлоге 

испод површина од сивих бетонских 

вибропресованих елемената типа К4 ЦИГЛА, уз 

машинско сабијање до потребне збијености 

збијености од 30 MPa. У току сабијања квасити 

материјал за сабијање. Радове извести у свему 

према ТУ.  Обрачун по м3 стварних количина, у 

збијеном стању, мерених на лицу места 

  

    

 ван парцеле 
m3 41.20     

 на парцели 
m3 60.00     

7 Набавка и монтажа префабрикованих сивих 

бетонских ивичњака. Ивичњак се поставља на 

слоју бетона C15/20 (стара ознака МБ20). 

Димензије ивичњака су ширина /висина =12/18 

цм, дужине 80 или 100 цм. Спојнице између 
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ивичњака максималне ширине 1цм обрадити 

цементним малтером. Обрачун по м1 стварних 

количина, мерених на лицу места 

 ван парцеле m1 125.18     

 на парцели m1 523.00     

8 Набавка и монтажа префабрикованих сивих 

бетонских ивичњака између подужних страна 

кошаркашког терена и стаза. Ивичњак се 

поставља на слоју бетона C15/20 (стара ознака 

МБ20). Димензије ивичњака су ширина /висина 

=12/10 цм, дужине 70 цм. Спојнице између 

ивичњака максималне ширине 1цм обрадити 

цементним малтером. Обрачун по м1 стварних 

количина, мерених на лицу места 

m1 64.00 

    

9 Набавка и монтажа префабрикованих сивих 

бетонских ивичњака. Ивичњак се поставља на 

слоју бетона C15/20 (стара ознака МБ20). 

Димензије ивичњака су ширина /висина =18/12 

цм, дужине 80 или 100 цм. Спојнице између 

ивичњака максималне ширине 1цм обрадити 

цементним малтером. Обрачун по м1 стварних 

количина, мерених на лицу места 

m1 19.10 

    

10 Набавка и монтажа префабрикованих сивих 

бетонских ивичњака. Ивичњак се поставља на 

слоју бетона C15/20 (стара ознака МБ20). 

Димензије ивичњака су ширина /висина =18/24 

цм, дужине 80 цм или 100 . Спојнице између 

ивичњака максималне ширине 1цм обрадити 

цементним малтером. Обрачун по м1 стварних 

количина, мерених на лицу места 

m1 201.00 

    

11 Набавка и полагање сивих бетонских 

вибропресованих елемената типа К4 ЦИГЛА 
  

    



 

_________________________________________________________________________________ 

Општина Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 167 од 207 

(према пројекту) димензија 10цмх20цмх6цм 

(дебљине 6 цм ), на слоју песка дебљине 4 цм, 

са потребним украјањем, збијањем вибро 

плочом, као и запуњавање спојница песком 

„Дунавцем“. Напомена : У оквиру ставке, м2  је 

црвене боје. Обрачун по м2 стварних количина, 

све комплет, мерених на лицу места. 

Јединичном ценом обухватити и елементе 

црвене боје 

 ван парцеле 
m² 309.94     

 на парцели 
m² 839.10     

12 Набавка и постављање бетонских ригола 

30/40/10 цм, на слоју бетона C15/20 (стара 

ознака МБ20). Обрачун по м1 стварних 

количина, мерених на лицу места 

m1 78.00 

    

13 Набавка и постављање бетонских каналица 

20/40/8 цм, на слоју бетона C15/20 (стара ознака 

МБ20). Обрачун по м1 стварних количина, 

мерених на лицу места 

m1 6.80 

    

14 Набавка материјала и израда слоја  

битуменизираног каменог агрегата BNS 32 sA 

дебљине 9 цм на приступним саобраћајним 

површинама, све према стандардима за ову 

врсту радова, и према ТУ. Обрачун по м2 

стварних количина, све комплет, мерених на 

лицу места 

m² 428.93 

    

15 Набавка материјала и израда завршног слоја 

асфалтбетона АБ11 дебљине 4 цм на 

приступним саобраћајним површинама, све 

према стандардима за ову врсту радова, и према 

ТУ. Обрачун по м2 стварних количина, све 

комплет, мерених на лицу места 

m² 428,93 
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  УКУПНО:   

Б КОШАРКАШКИ ТЕРЕН       

1 Демонтажа 3 конструкције коша и транспорт на 

место које одреди инвеститор. Обрачун за све 

комплет паушално 
паушал 1 

    

2 Рушење постојећег кошаркашког терена од 

бетона и асфалтбетона у школском дворишту, 

просечне дебљине 12-15цм, са утоваром и 

одвозом шута на локалну депонију на 

удаљености од 5 км. Обрачун за све комплет по 

м2. Прецизна дебљина утврдиће се приликом 

рушења и пропорционално обрачунати у односу 

на дату јединичну цену 

m² 360.00 

    

3 Припрема и уређење терена за грађење са 

скидањем слоја хумусне земље од 20цм 

(кошаркашки терен). Терен предвиђен за градњу 

очистити од разних отпадака, грања и слично. 

Сав шут, растиње, хумусну земљу и остало 

транспортовати ван градилишта на место које 

одреди надлежни орган. Обрачун  за све 

комплет по м2 

m² 410.00 

    

4 Машински ископ земље III категорије на месту 

кошаркашког терена, до пројектоване коте 

просечне дебљине 20цм, и равним дном , са 

утоваром и одвозом шута на локалну депонију. 

Обрачун по м³ стварних количина, мерених на 

лицу места 

m³ 122.80 

    

5 Припрема постељице испод будућег 

кошаркашког терена уз ручно планирање и 

машинско сабијање, подтла  до постизања   

модула стишљивости од  30 MPa. У току 

сабијања квасити материјал за сабијање . Радове 

m² 614.00 
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извести у свему према ТУ. Обрачун по м2 

6 Ручни ископ земље III категорије за темеље за 

конструкцију два коша, са равним одсецањем 

страна и равним дном. Ивице рова извести 

вертикално. Ископану земљу депоновати на 

градилишту ради будућег насипања и набијања 

исте између и око темељних зидова Обрачун по 

м3  ископа 

m³ 7.20 

    

7 Набавка, превоз, насипање, планирање и 

машинско набијање шљунка природне 

гранулације испод темеља за конструкцију  два 

коша у слоју од 10цм до постизања одговарајуће 

збијености. Обрачун по м3  уграђеног шљунка 

мерено у набијеном стању 

m³ 1.20 

    

8 Набавка материјала и бетонирање темеља 

конструкције коша бетоном C25/30 (стара 

ознака МБ30) са истовременим бетонирањем 

армиранобетонске плоче дебљине 30цм. 

Приликом бетонирања уградити анкере за 

монтажу конструкције коша. Анкере набавити 

од произвођача конструкције коша и монтирати 

према њиховим упутствима.  Обрачун по м3  са 

потребном оплатом и арматуром 

m³ 5.5 

    

9 Транспорт преостале ископане земље на место 

које одреди надлежни орган, заједно са 

утоваром, истоваром и разастирањем на месту 

истовара. Обрачун по м3 без обзира на даљину 

транспорта 

m³ 130.00 

    

10 Израда тампонског слоја  ( на месту 

кошаркашког терена ) од шљунка  дебљине 30 

цм  , уз машинско сабијање и ваљање до 

потребне збијености  од 30 MP. У току сабијања 

m³ 184.20 
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квасити материјал за сабијање Обрачун по м3  

стварних количина, у збијеном стању 

11 Бетонирање површине терена бетоном C25/30 

(стара ознака МБ30) у слоју од 12цм. Приликом 

бетонирања уградити мрежасту арматуру Q131 

(конструктивно, у горњој трећини бетонског 

слоја).  Обрачун по м2  са свим потребним 

материјалом 

m² 614.00 

    

12 Израда ,,Тартан" подлоге црвене боје за 

кошаркашки терен - по „spray coating system“-у. 

Подлога је укупне дебљине 13мм, а састоји се 

од слоја  смеше СБР (рециклат млевене гуме) и 

течног  полиуретана дебљине 10 мм,  на који се 

наноси слој  смеше течног полимера у црвеној 

боји и гуменог ЕПДМ гранулата у црвеној боји, 

у два наноса, укупне дебљине 3 мм. Подлога се 

наноси на претходно припремљену бетонску  

подлогу, са свим потребним предрадњама и 

примарним премазима, према упутству 

произвођача.  Обрачун по м2  израђене 

површине.Ценом обухватити и сав потребан 

материјал и рад за заштиту околних површина 

од прскања по њима 

m² 614.00 

    

13 Набавка и монтажа конструкција кошева типа 

Топ кошаркашка конструкција или Топ модерна 

конструкција произвођача Еуроспорт Модерна 

илислична конструкција одговарајућих 

карактеристика, од атестираних цевастих или 

кутијастих профила са монтажом нових табли и 

обруча. Конструкције кошева се постављају на 

одговарајуће темеље и анкере. Анкерисање  

извршити према упутству произвођача 

конструкције коша. Сви метални елементи 

морају имати антикорозивну и завршну заштиту 

ком 2 
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у два слоја . Кош уградити бетонирањем уз 

обавезну проверу безбедности након завршетка, 

према стандардима. Конструкција се боји у тону 

по избору пројектана (подразумева све 

претходне предрадње, наношење слоја заштитне 

боје и бојење у два слоја завршном бојом). Нове 

табле су провидне и морају да одговарају 

прописима такмичарског спорта. Обручи су 

зглобни са двоструком опругом опремљени 

одговарајућом мрежицом и морају да одговарају 

прописима такмичарског спорта. Комплетна 

конструкција коша са пратећом опремом мора 

бити  произведена и монтирана у складу са 

важећим стандардима  (SRPS EN 1270:2009  ), 

Обавезна достава атеста овлашћене 

институције. Обрачун по комаду конструкције 

која се монтира, све комплет 

14 Обележавање терена по пројекту, линијама 

ширине 5цм. Кошаркашки терен се обележева 

квалитетном бојом за ову намену у два слоја. 

Обрачну за све комплет паушално 

паушал 1 

    

  УКУПНО:   

В ТЕРЕН ЗА РУКОМЕТ И МАЛИ ФУДБАЛ       

1 Демонтажа два постојећа гола за рукомет и 

привремено одлагање у кругу градилишта и 

поновна монтажа. Обрачун за све комплет 

паушално 

паушал 1 

    

2 Израда ,,Тартан" подлоге црвене боје за терен за 

мали фудбал - по „spray coating system“-у. 

Подлога је укупне дебљине 13мм, а састоји се 

од слоја  смеше СБР (рециклат млевене гуме) и 

течног  полиуретана дебљине 10 мм,  на који се 

наноси слој  смеше течног полимера у црвеној 

m² 941.15 
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боји и гуменог ЕПДМ гранулата у црвеној боји, 

у двананоса, укупне дебљине 3 мм. Подлога се 

наноси на постојећу асфалтбетонску  подлогу , 

претходно припремљену , са свим потребним 

предрадњама и примарним премазима, према 

упутству произвођача.  Обрачун по м2  израђене 

површине у комплету са припремним радњама. 

Ценом обухватити и сав потребан материјал и 

рад за заштиту околних површина од прскања 

по њима. 

3 Обележавање терена по пројекту, линијама 

ширине 5цм, осим гол линије која је ширине 

8цм. Рукометни терен (терен за мали фудбал) се 

обележава квалитетном бојом за ову намену у 

два слоја, у тону жутом РАЛ 1026. Обрачун 

паушално 

Паушал 1 

    

  УКУПНО:   

Г УЛИЧНА ОГРАДА       

 Рушење зиданог дела ограде висине 234цм, уз 

све потребне мере обезбеђења од урушавања и 

оштећења објекта. Опеку очистити и сложити у 

кругу градилишта. Шут утоварити и 

транспортовати на локалну депонију. Обрачун 

по м3 

m³ 2.53 

    

 Демонтажа постојеће жичане ограде ( стубићи и 

жичане мреже у рамовима - сечење обавити на 

месту спајања рама и стубића ) са одлагањем у 

кругу градилишта , ради поновне уградње 

другој међној линији. Дужина ограде је 32 м, 

висина приближно 2 м. Обрачун за комплет 

урађен посао 

ком 1 

    

3 Рушење постојећих бетонских стопа за металне m³ 1.4     



 

_________________________________________________________________________________ 

Општина Пландиште / Конкурсна докуметација за ЈН (3/2019) | 173 од 207 

стубиће са утоваром шута и одвозом на локалну 

депонију. Обрачун по м3 

4 Припрема и уређење терена за грађење са 

скидањем слоја хумусне земље од 20цм 

(ограда). Терен предвиђен за градњу очистити 

од разних отпадака, грања и слично. Сав шут, 

растиње, хумусну земљу и остало 

транспортовати ван градилишта на место које 

одреди надлежни орган. Обрачун  за све 

комплет по м2 

m² 37.01 

    

5 Ручни ископ земље III категорије за тракасте 

темеље ограде, са равним одсецањем страна и 

равним дном. Ивице рова извести вертикално. 

Ископану земљу депоновати на градилишту 

ради будућег насипања и набијања исте између 

и око темељних зидова. Обрачун по м3  ископа 

m³ 29.61 

    

6 Набавка, превоз, насипање, планирање и 

машинско набијање шљунка природне 

гранулације испод темеља ограде у слоју од 

10цм до постизања збијености. Обрачун по м3  

уграђеног шљунка мерено у набијеном стању 

m³ 3.70 

    

7 Насипање и механичко набијање земље око 

темеља у слојевима од 10цм, до постизања 

збијености. Обрачун по м3 насипа мерено у 

набијеном стању заједно са унутрашњим 

транспортом потребне земље 

m³ 3.55 

    

8 Транспорт преостале ископане земље на место 

које одреди надлежни орган, заједно са 

утоваром, истоваром и разастирањем на месту 

истовара. Обрачун по м3 без обзира на даљину 

транспорта 

m³ 26.06 
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9 Бетонирање темеља и стубова ограде армираним 

бетоном у свему према пројекту, бетоном 

C25/30 (стара ознака МБ30), са потребном 

оплатом. Обрачун по м3 са свим потребним 

материјалом 

m³ 33.59 

    

10 Набавка материјала и зидање ограде опеком У 

продужном малтеру. Обрачун по м3 m³ 12.50 
    

11 Набавка материјала и израда бетонске 

преклопне плоче парапетног зида, ливена у 

глаткој оплати, финално углачана, у свему 

према пројекту. Плоча је ширине 38цм, а висине 

10цм+3цм. Обрачун по м1 

m1 57.77 

    

12 Набавка материјала и израда бетонске 

преклопне плоче стуба димензија 

46х46х12+4цм,  ливена у глаткој оплати, 

финално углачана, у свему према пројекту. 

Обрачун по комаду 

ком 28 

    

13 Набавка материјала и израда испуне ограде од 

кутијастих металних профила 15х15мм и 

металних флахова димензија 30х6мм, по типу 

браварске испуне ограде. Металне делове ограде 

заштити основном, темељном бојом у два 

премаза и завршном обрадом уљаним полумат 

емајл лаком у два премаза, у тону РАЛ 3011. 

Обрачун по м1 

m1 60.30 

    

14 Набавка материјала, израда и уградња 

двокрилне колске капије од кутијастих 

браварских  профила и металних флахова 

димензија 30х6мм, по типу браварске испуне 

ограде. Квака, шилт, цилиндер брава и шарке 

хромирани.. Уз ивичне стубове од опеке 

фиксирати металне стубиће 80х80х3 мм. Капија 

снабдевена хоризонталном и вертикалном резом 
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за осигурање и са два катанца са по два кључа. 

Заштићено свим потребним премазима, са 

завршном обрадом полиуретанском бојом. Мере 

узети на лицу места Обрачун по комаду 

 димензија 3,00х2,05м ком 1     

 димензија 4,00х2,05м ком 1     

15 Набавка и уградња једнокрилне пешачке капије 

од кутијастих браварских  профила и металних 

флахова димензија 30х6мм, по типу браварске 

испуне ограде. Квака, шилт, цилиндер брава и 

шарке хромирани. Заштићено свим потребним 

премазима, са завршном обрадом 

полиуретанском бојом. Мере узети на лицу 

места. Обрачун по комаду 

  

    

 димензија 1,25х2,05м ком 1     

16 Израда ограде од металних пластифицираних 

стубића Ø50 мм, са испуном од жичаног 

плетива, висине 160 цм, на јужној и 

југоисточној граници парцеле.  Плетиво је од 

поцинковане и финално пластифициране жице. 

Дебљина жица пре пластификације је 1,8мм. 

Величина окца до 50х50мм. У цену урачунати 

бетонирање темеља стубића. Приликом 

бетонирања постављају се стубови ограде. 

Стубове постављати на осовинском растојању 

од 2,5м. Обрачун по м1 

m1 243.00 

    

  УКУПНО:   

Д ПЛАТО       

1 Припрема и уређење терена за грађење са 

скидањем слоја хумусне земље од 20цм (плато). 

Терен предвиђен за градњу очистити од разних 

m² 151.04 
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отпадака, грања и слично. Сав шут, растиње, и 

остало транспортовати ван градилишта на место 

које одреди надлежни орган. Хумусну земљу 

одложити у кругу градилишта. Обрачун  за све 

комплет по м2 

2 Ручни ископ земље III категорије за темеље 

платоа, са равним одсецањем страна и равним 

дном. Ивице рова извести вертикално. Ископану 

земљу депоновати на градилишту ради будућег 

насипања и набијања исте између и око 

темељних зидова. Обрачун по м3  ископа 

m³ 20.00 

    

3 Набавка, превоз, насипање, планирање и 

машинско набијање шљунка природне 

гранулације испод темеља и плоче платоа у 

слоју од 10цм до постизања збијености. 

Обрачун по м3  уграђеног шљунка мерено у 

набијеном стању 

m³ 2.50 

    

4 Насипање и механичко набијање земље око 

темеља и испод плоче у слојевима од 10цм, до 

постизања збијености. Недостајућу земљу 

(58,84м3) из ископа узети са привремене 

депоније из круга градилишта. Обрачун по м3 

насипа мерено у набијеном стању заједно са 

унутрашњим транспортом потребне земље 

m³ 78.84 

    

5 Бетонирање платоа габарита 12,80х11,80м 

укључујући темеље, степенике и плочу дебљине 

12цм. Плочу израдити од армираног бетона 

C25/30 (стара ознака МБ30). Плоча је армирана 

са МА Q138, са преклопима од 10цм. Темељне 

зидове армирати у двостраној оплати, 

двостраном мрежом МА Q138. Обрачун по м3 са 

свим потребним материјалом и оплатом 

m³ 45.29 
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6 Набавка материјала и уградња подних 

неклизајућих (степен противклизности Р10) 

керамичких плочица А класе на платоу за 

приредбе, на цементном малтеру. Обавезна 

достава атеста овлашћене институције . 

Плочицама обложити и приступне степенике 

платоу. Плочица обложити чела и газишта. 

Ценом обухватити набавку и уградњу ивичних 

степенишних алуминијумских лајсни ширине 

25-30мм/10мм. Уградњу извршити лепљењем у 

свему према општем опису за спољне  

керамичарске радове. Обрачун по м2 

m² 65.08 

    

  УКУПНО:   

Ђ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ       

1 Припрема и уређење терена за грађење са 

скидањем слоја хумусне земље од 20цм . Терен 

предвиђен за градњу очистити од разних 

отпадака, грања и слично. Сав шут, растињеи 

остало транспортовати ван градилишта на место 

које одреди надлежни орган. Хумусну земљу 

одложити у кругу градилишта. Обрачун  за све 

комплет по м2 

m² 100 

    

2 Машински ископ земље III категорије на месту 

дечијег игралишта, до пројектоване коте 

просечне дебљине 10цм, и равним дном , са 

утоваром и одвозом шута на локалну депонију. 

Обрачун по м³ стварних количина, мерених на 

лицу места 

m³ 10 

    

3 Припрема  постељице испод будућег игралишта 

уз ручно планирање и машинско сабијање 

подтла , са постизањем   модула стишљивости 

од  . од 30 MP . Радове извести у свему према 

m² 100 
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ТУ. Обрачун по м2 

4 Израда тампонског слоја  ( на месту дечијег 

игралишта ) од шљунка  дебљине 30 цм, уз 

машинско сабијање и ваљање до потребне 

збијености  од 30 MP. У току сабијања квасити 

материјал за сабијање. Обрачун по м3  стварних 

количина, у збијеном стању 

m³ 30 

    

5 Бетонирање површине терена бетоном C25/30 

(стара ознака МБ30) у слоју од 12цм. Приликом 

бетонирања уградити мрежасту арматуру Q131 

(конструктивно, у горњој трећини слоја ).  

Обрачун по м2  са свим потребним материјалом 

m² 100 

    

6 Израда гумене подлоге за дечије игралиште, 

дебљине 50 мм. Изливање еластичне подлоге 

израђене од гуменог гранулата изводи се у два 

слоја на претходно припремљену чврсту 

подлогу. Први, амортизујући слој се изводи од 

мешавине прозирног полиуретана и СРБ 

гранулата у димензији 4-8 мм, у дебљини 

умањеној за 10 мм од укупне тражене дебљине. 

други слој од мешавине прозирног, УВ 

стабилног полиуретана и гранулата у боји у 

димензији 1-3 мм у дебљини 10 мм. Израда и 

квалитет гумене подлоге је у складу са 

Стандардом СРПС ЕН 1177:2012. Подлога се 

наноси на претходно припремљену бетонску  

подлогу, са свим потребним предрадњама и 

примарним премазима, према упутству 

произвођача.  Обрачун по м2  израђене 

површине. Ценом обухватити и сав потребан 

материјал и рад за заштиту околних површина 

од прскања по њима 

m² 100 
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7 Набавка и монтажа справа за игру деце: 

Сви метални делови конструкције справа 

заштићена епоксидно-полиуретанским 

системом заштите, са свим потребним 

предрадњама; тон по избору пројектанта. 

Комплетна израда и монтажа опреме 

игралишта мора бити  изведена у складу са 

стандардом о безбедности SRPS EN 1176 и 

SRPS EN 1177:2013 које издаје Институт за 

стандардизацију Србије; За справе обавезна 

је достава атеста овлашћене институције. 

Обрачун по комаду 

  

    

7.1 Љуљашка са два места: Конструкција израђена 

од округлих цеви, анкерисана у бетонске стопе. 

Ограда љуљашке од округлих цеви, а седишта 

могу бити са наслоном или без наслона, од 

водоотпорног шпера лакираног полиуретанским 

лаком. Носач ланчани. Боја по избору 

пројектанта. Димензије ДхВхШ= 

3000х2000х1000 мм. 

ком 1 

    

7.2 Двотрука клацкалица са четири места, са 

чврстим централним постољем и уздужним 

шипкама за клацкање. Седишта од  

водоотпорног шпера лакираног полиуретанским 

лаком и причвршћена „торбан“ вијцима са 

хватаљком испред сваког седишта. 

Конструкција је цеваста , анкерисана у бетонску 

стопу 

ком 1 

    

7.3 Пењалица израђена од округлих цеви, у једној 

равни, у види квадратних поља,  анкерисана у 

бетонске стопе 3000 х 2000 
ком 1 

    

7.4 Лучна пењалица-мост од округлих цеви,   ком 1     
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анкерисана у бетонске стопе 

7.5 Тобоган приближним димензија 3000 х 1500 х 

500 мм са конструкцијом од округлих цеви, 

анкерисаном у бетонске стопе и површином за 

спуштање од тврде пластике ( 2400х500х500 мм 

), носивости мин. 50 кг 

ком 1 

    

 ∑ 7.1 -7.5=       

  УКУПНО:   

Е ЗАВРШНИ РАДОВИ       

 Земљани радови       

1 Насипање са набијањем и планирањем 

претходно ископаног  хумуса ( земљу узети са 

депоније из круга градилишта ) , у делу 

дворишта, уз објекат школске зграде, у висини 

од 25 цм и ширини од 2,40м , са шкарпирањем  ( 

према пешачкој стази ) у  ширини од 40 цм, у 

свему према пројекту . Обрачун за све комплет 

по м3 

m³ 12.50 

    

2 Насипање и планирањем претходно ископаног  

хумуса ( земљу узети са депоније из круга 

градилишта ) , у делу дворишта,  ради 

изравнања терена. Обрачун за све комплет по м3 

. 

m³ 25.00 

    

  УКУПНО:   

     

СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А ПЕШАЧКЕ, КОЛСКОПЕШАЧКЕ И КОЛСКЕ ПОВРШИНЕ 

I Припремни радови 

 Радови на демонтирању и рушењу   
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II Грађевински радови 

 Конструкција пешачких, колопешачких и колских површина   

Б КОШАРКАШКИ ТЕРЕН   

В ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ   

Г УЛИЧНА ОГРАДА   

Д ПЛАТО   

Ђ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ   

Е ЗАВРШНИ РАДОВИ   

УКУПНО:   
 

 

 

 

 

 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 

 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

 

 

ХИДРО-ТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА: 

 

 

ДОЈАВА ПОЖАРА:  

 

СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 

 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 

НАПОМЕНА: 

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 

документације. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а. 

4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну 

цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 

Редни 

број 

Опис радова Материјал/опрема и 

захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

Архитек

тура 

 

Б.VI.2. 

 

Набавка материјала и израда 

хидроизолације подова  и 

зидова подрума и прилаза 

подруму. Изолацију извести  

двокомпонентним 

хидроизолационим премазом 

типа Цересит ЦЛ 50 или 

другим , са одговарајућим 

карактеристикама, у свему 

према техничком упутству 

произвођача. Изолацијом 

премазати и спој са зидовима 

у висини од мин. 10 цм, као и 

зидне површине иза лавабоа, 

до висине од 1м  . Стварна 

количина ове позиције 

утврдиће се на лицу места , 

након уклањања завршних 

подних обога  и степена 

оштећења преостале подлоге, 

што ће бити утврђено 

записнички  од стране 

оговорног извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом. 

Обрачунпом2 

 

- Флексибилни 

водонепропусни 

двокомпонентни 

хидроизолациони 

премаз 

- База – мешавина 

цемента са 

минералним 

пуниоцима и 

висококвалитетном 

дисперзијом 

синтетичке смоле 

- Радна температура – 

од +50Ц до +250Ц 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

- технички лист 

производа  

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

 

  

Архитек

тура 

 

 

Б.VI.4. 

 

односи 

се на све 

сличне 

позиције 

 

Набавка и облагање фасаде 

тврдом минералном каменом 

вуном (топлотне 

проводљивости 0,04W/m2K 

или мање, и прописане 

негоривости )д=10цм, тип 

,,FKD-NThermal 2" или 

одговарајуће, еквивалентних 

карактеристика,са свим 

потребним предрадњама по 

упутству произвођача (лепак 

за минералну вуну + камена 

вуна + лепак за армирање + 

арматурна мрежица од 

стаклених влакана + лепак ). 

Бочне стране фасадних 

отвора ( прозори, врата )  

Минималне 

карактеристике које 

мора да испуни ТИ:                                                      

Топлотна изолација - 

ниска вредност 

коефицијента 

топлотне 

проводљивости λД = 

0.04 W/mK 

Заштита од пожара - 

Класа реакције на 

пожар А1 - негорив 

материјал 

-Лепком за лепљење и 

армирање, испитаним 

је према ЕТАГ-у 004, 

притисне чврстоће 
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обложити каменом вуном 

дебљине 3 цм. Фасаду 

извести са вертикалним 

угаоним лајснама ( око 

отвора  , пиластера, углова 

објекта и сл.)  и почетним 

доњим Ал лајснама у свему 

према цртежу фасаде. Ценом 

обухватити све трошкове ( 

потрошни материјал, лајсне, 

монтажа и демонтажа скеле, 

и др ). Материјал који се 

употребљава мора да садржи 

све неопходне 

сертификате.Фасадни систем 

који се наручује од једног 

произвођача, неопходно је да 

поседује сертификат на 

комплетан фасадни склоп. 

Обрачун по м2. 

д=10 цм 

д=3 цм 

4N/мм2 на 28 дана 

према ЕН 1015-11, 

еластични модул 4000 

Н/мм2, отпорности на 

ударце ˃10Ј, 

паропропусности μ 15 

према ЕН 1015-19. 

Лепак је системски и 

испитан је према 

ЕТАГ-у 004. 

-Завршни малтер 

отпоран на временске 

утицаје за фасаде на 

ТИС и основним 

малтерима, 

паропропусности μ 

око 60 према ЕН 

1015-19, 

водоупојности 0,1 к г 

/ м ² х 0 , 5 према ЕН 

1015-18. 

-Систем испитан у 

систему по ЕТАГ у 

004. 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

 

-технички лист 

производа 

-потребно је да 

фасадни систем 

поседује сертификат 

на комплетан фасадни 

склоп. 

 

- (обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

 

Архитек

тура 

 

 

В.II.6 

Набавка материјала, израда и 

уградња улазних 

застакљених двокрилних 

врата са лучним надсветлом 

од побољшаних 

вишекоморних 

алуминијумских профила са 

термопрекидом, минималне 

Минималне 

карактеристике које 

мора да испуни: 

- Максимална 

дозвољена 

проводиљивост Ал 

профила је 2,3 

W/m2K или мање, а 
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ширине 7 цм, застакљених 

трослојним термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм, са 

испуном од криптона. 

Максимална дозвољена 

проводиљивост Ал профила 

је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 

W/m2K или мање.   Једно 

стакло нискоемисионо, у 

комплету са оковом, 

цилиндар бравом са 3 кључа 

и лајснама, у боји по избору 

пројектанта. Оков - 

сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, 

а гума за заптивање је 

потребно да буде трострука 

ЕПДМ гума.  Подела на 

крила и отварање у свему 

према шеми алуминарије. 

Мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду. 

пос 16 а..........179/332 

пос 16 б..........181/398 

проводљивост 

стакла 1,1 W/m2K 

или мање 

- Оков - сертификован 

на минимум 10 000 

узастопних 

отварања, а гума за 

заптивање је 

потребно да буде 

трострука ЕПДМ 

гума 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

 

-технички лист 

производа 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

 

 

Архитек

тура 

 

 

В.II.9. 

 

односи 

се на све 

сличне 

позиције 

Набавка материјала, израда и 

уградња једнокрилних 

прозора од побољшаних 

алуминијумских профила са 

термопрекидом, минималне 

ширине 8 цм, застакљених 

трослојним термопакетом 

4+8+4LowE+8+4мм, са 

испуном од криптона. 

Максимална дозвољена 

проводиљивост Ал профила 

је 2,3 W/m2K или мање, а 

проводљивост стакла 1,1 

W/m2K или мање. Једно 

стакло нискоемисионо, у 

комплету са оковом, 

лајснама и спољном Ал 

парапетном окапницом, 

развијене ширине ≈30 цм, и 

унутрашњом подпрозорском 

даском, у боји према избору 

пројектанта. Оков - 

сертификован на минимум 

10 000 узастопних отварања, 

а гума за заптивање је 

потребно да буде трострука 

Минималне 

карактеристике које 

мора да испуни: 

- Максимална 

дозвољена 

проводиљивост Ал 

профила је 2,3 W/m2K 

или мање, а 

проводљивост стакла 

1,1 W/m2K или мање 

- Оков - сертификован 

на минимум 10 000 

узастопних отварања, 

а гума за заптивање је 

потребно да буде 

трострука ЕПДМ 

гума 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

 

-технички лист 

производа 
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ЕПДМ гума. Подела на два 

поља од којих се свако 

отвара око вертикалне осе и 

на вентус. Подела на поља у 

свему према шеми 

алуминарије. Прозор 

снабдевен комарником. 

Мере узети на лицу места. 

Обрачун у комплету, по 

комаду. 

пос 21..........99/220 

пос 22..........108/228 

пос 23..........117/228 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

 

Архитек

тура 

 

 

В.V.5. 

Набавка материјала и обрада 

површина "сокле" на 

фасади"MosaikPutz"-ом 

(танкослојниммалтером), или 

одговарајућим,  у тону по 

изборупројектанта са свим 

потребним предрадњама, по 

упутству произвођача. 

Обрачун по м2. 

Минималне 

карактеристике 

које мора да 

испуни:  

  

-  Састав:обојени 

кварцни песак, 

органско везиво, 

додаци 

- Садржај суве 

материје ≈ 80% 

- Гранулација : 2 mm 

Коефицијент отпора 

дифузије  паре 

µ≈110-140  

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

технички лист 

производа 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

-  
 

  

Архитек

тура 

 

 

В.V.6. 

Набавка материјала и обрада 

делова унутрашњих 

површина водоразредивим 

мат бојама за фарбање 

школских табли тип „Liitu“, 

произвођач Тиккурила, или 

слично са одговарајућим 

карактеристикама, које се 

примењују на зидовима и 

стварају површину као на 

- Отпорност на мокро 

чишћење : SFS-EN 

13300 класа I, ISO 

11998 

- Густина ≈1.2kg/l ( 

ISO 2811) 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 
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школским таблама, у тону по 

избору пројектанта, са свим 

потребним предрадњама, по 

упутству произвођача. 

Површина која се фарба 

мора бити сува, температура 

ваздуха најмање +8оC, а 

релативна влажност ваздуха 

испод 80%. Уклонити 

прљавштину и прашину са 

површине. Попунити 

пукотине одговарајућим 

пунилом, ако је потребно 

брусити осушену површину. 

Уколнити прашину. Нанети 

прајмер на зидне површине  

(Feelings универзални 

прајмер или одговарајући). 

Нанети боју ваљком, четком 

или прскалицом 2 пута. 

Други слој нанети након 6 

сати. Обрачун по м2. 

карактеристикама 

доставити: 

технички лист 

производа 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

 

Архитек

тура 

 

 

В.VI.2. 

 

односи 

се на све 

сличне 

позиције 

Набавкаматеријалаиуградња

поднихнеклизајућих (степен 

противклизности Р9) 

керамичкихплочица А 

класеуходницима и на 

приступном степеништу у 

ходницима,прекоцементнеко

шуљице. Плочицама 

обложити чела и газишта. 

Ценом обухватити набавку и 

уградњу ивичних 

степенишних 

алуминијумских лајсни 

ширине 25-30мм/10мм на 

унутрашњим степеницима. 

Уградњу извршити 

лепљењем у свему према 

општем опису за 

керамичарске радове. Ценом 

обухваћено и фуговање 

спојница. Обрачун по м2 

 

- А класа 

- Степен 

противклизности 

„R9“ 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

 

технички лист 

производа 

 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

  

Архитек

тура 

 

 

В.VI.4. 

Набавка материјала и 

уградња подних 

неклизајућих (степен 

противклизности Р10) 

керамичких плочица А класе 

на рампи. Уградњу извршити 

лепљењем у свему према 

општем опису за спољне 

керамичарске радове. 

 

- А класа 

- Степен 

противклизности 

„R10“ 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 
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Керамиком обложити и 

бочне, вертикалне површине 

рампе.Ценом обухваћено и 

фуговање спојница и угаоне 

Ал лајсне на споју 

хоризонталних тј. косих 

површина са вертикалним 

површинама. Обрачун по м2 

карактеристикама 

доставити: 

 

технички лист 

производа 

 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

Архитек

тура 

 

 

В.VII.1 

Наношење еколошког 

дисперзивног премаза 

Хенкел Цересит Р766 или 

еквивалентно. Након сушења 

наноси се еколошка 

саморазливајућа, равнајућа 

маса Хенкел Цересит ДX или 

еквивалентно  (чврстоће на 

притисак ≥35 МПа) у наносу 

не мањем од 3 мм. Након 

сушења равнајуће масе 

извршити фино брушење, 

чишћење и усисавање исте. 

Сав потребан материјал 

(набавка и транспорт) 

обезбеђује извођач радова.   

(Понуђач је обавезан да уз 

понуду достави и технички 

лист понуђеног производа).  

Обрачун радова по м2 

изравнате површине. 

Набавка, транспорт  и 

полагање спортске винил 

подне облоге дебљине ≥6,5 

мм. Горњи слој је од чистог 

ПВЦ-а дебљне ≥2,2мм са 

побољшаном ПУР заштитом, 

обрађен Sanitized третманом 

(не подржава развој буђи и 

гљивица). Средњи слој је 

ојачан мрежом од стаклених 

влакана. Доњи слој је 

пенасти ПВЦ затворених 

страница дебљине ≥4,3мм. 

Шок апсорпција ≥27% по ЕН 

14808, Скочност лопте ≥99% 

по ЕН 12235. Лепљење на  

претходно припремљену и 

изравнату цементну 

кошуљицу (маx. влажност 

2%). Лепљење на под 

дисперзивним, еколошким 

 

- еколошки 

дисперзивни премаз 

 

 

 

- Саморазливајућа 

равнајућа маса ,  

чврстоћa на 

притисак ≥35 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортска винил 

подна облоге 

дебљине ≥6,5 мм, са 

побољшаном ПУР 

заштитом 

- стандаризација ЕН 

14904 

 

- Шок апсорпција 

≥27% 

по EN 14808 

-  Скочност лопте 

≥99% по EN 12235 
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лепком са топлим варењем 

спојева електродом у боји 

пода. Након варења спој 

довести у идеалну раван са 

подом. По ободу уградња 

ПВЦ специјалне лајсне у 

боји пода. Квалитет и врста 

облоге у класи произвођача 

"TARKETT - 

OmnisportsReference6,5мм / 

В65" или еквивалентан 

производ другог 

произвођача. Под мора да 

поседује стандардизацију ЕН 

14904 којом се доказује да се 

ради о спортском поду као и 

сертификат за званична 

спортска такмичења у 

кошарци (ФИБА) - обавезно 

доставити копије уз понуду.  

(Понуђач је обавезан да уз 

понуду достави и 

атесте/сертификате за 

материјале који доказују да 

исти технички одговарају 

захтеву, као и сертификате са 

аспекта заштите животне 

средине). 

Обрачун по м2 изведене 

површине пода. 

Лепљење форматизера ПВЦ 

лајсне (укупна дужина 

35,76м) у подножју зида 

(угао са подом), ради 

добијања радијуса винилне 

облоге. Винилну подну 

облогу подигнути на зид у 

висини од 10цм. На 

завршетку винил подне 

облоге лепљење ПВЦ 

завршне капе изнад радијуса 

винилне облоге, на ивици са 

зидом. Лепљење вршити 

неопренским, еколошким 

контакт лепком Хенкел 

Цересит К1720 (не садржи 

толуен, висока везивна моћ) 

или еквивалентно на 

претходно изравнатој, чистој 

и сувој припремљеној 

подлози. Тип и димензије 

форматизера и ПВЦ завршне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- неопренски, 

еколошки контакт 

лепак 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

 

технички лист 

производа 

 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 
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капе према детаљу главног 

архитектонског пројекта. Сав 

материјал обезбеђује извођач 

радова.Ценом позиције по 

квадрату обухватити и 

израду лајсне у комплету по 

датом опису. 

 

Архитек

тура 

 

 

В.VII.2 

Набавка, транспорт  и 

полагање хомогене винил 

подне облоге дебљине 2мм, 

са ПУР заштитом, употребне 

класе 34. На  претходно 

припремљену и изравнату 

подлогу, еколошки 

дисперзивни премаз 

HenkelThomsitР766 или 

еквиваленти. По сушењу 

нанети саморазливајућу  

изравнавајућу масу 

HenkelThomsitили 

еквивалентну ( чврстоће на 

притисак ≥35 МPa) у наносу 

од 3мм. Након сушења 

равнајуће масе извршити 

фино брушење, чишћење и 

усисавање исте. Лепљење на 

под дисперзивним, 

еколошким лепком са 

варењем спојева електродом 

у боји изабране подне 

облоге. Након варења спој 

довести у идеалну раван са 

подом.  Под је неопходно 

држати бар 24 часа у 

просторијама у којима ће 

бити монтиран, на собној 

температури, како би се 

подна облога прилагодила 

условима у просторији. 

Лепљење извршити 

неопренским, еколошким 

контакт лепком на претходно 

изравнатој, чистој и сувој 

подлози.  Винилну подну 

облогу  подигнути на зид у 

висини од 10 цм, са 

претходним лепљењем 

форматизера у подножју 

зида. Сав настали отпад 

однети на градску депонију. 

 

- ОблогасаПУРзашти

том, употребнекласе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

- Саморазливајућа 

маса чврстоће на 

притисак ≥35 МPa 

 

 

 

 

 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

 

технички лист 

производа 

 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 
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Квалитет и врста облоге у 

класи произвођача 

"TARKETT - IQOptiмa"или 

odgovarajuća. Може се 

употребити и производ истих 

карактеристика другог 

произвођача. Ценом 

обухватити и „холкер“ 

лајсну.  Обрачун по м2 

хоризонталне облоге пода 

Архитек

тура 

 

 

В.VIII.4. 

Набавка материјала, израда и 

монтажа роло завеса ( 

платнене ролетне ) од 

полиестера, у комплету са 

навојном цеви, механизмом 

за подизање и спуштање и 

тегом, типа Стандард. 

Обрачун по ком. прозора 

испред кога се завеса 

поставља. Мере узети на 

лицу места, по уградњи 

прозора. 

 

- Антистатичко, 

„screen“ платно од 

полиестера, 

једнобојно, дебљине 

0,55 mm, 420gr/m2 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 

 

технички лист 

производа 

 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

  

Архитек

тура 

 

 

Б.VI.2. 

 

Набавка материјала и израда 

хидроизолације подова  и 

зидова подрума и прилаза 

подруму. Изолацију извести  

двокомпонентним 

хидроизолационим премазом 

типа Цересит ЦЛ 50 или 

другим , са одговарајућим 

карактеристикама, у свему 

према техничком упутству 

произвођача. Изолацијом 

премазати и спој са зидовима 

у висини од мин. 10 цм, као и 

зидне површине иза лавабоа, 

до висине од 1м  . Стварна 

количина ове позиције 

утврдиће се на лицу места , 

након уклањања завршних 

подних обога  и степена 

оштећења преостале подлоге, 

што ће бити утврђено 

записнички  од стране 

 

- Флексибилни 

водонепропусни 

двокомпонентни 

хидроизолациони 

премаз 

- База – мешавина 

цемента са 

минералним 

пуниоцима и 

висококвалитетном 

дисперзијом 

синтетичке смоле 

- Радна температура – 

од +50Ц до +250Ц 

 

Као доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

карактеристикама 

доставити: 
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оговорног извођача радова и 

надзорног органа и 

документовано фото 

документацијом. 

Обрачунпом2 

технички лист 

производа 

 

(обележити на 

техничком листу 

захтеване 

карактеристике) 

Хидро-

техничк

е 

инстала

ције 

 

Б.III.1 

Набавка и постављање 

канализационих цеви од 

тврдог ПВЦа. Цеви се 

постављају по нивелисаном 

слојуситног песка, а по 

провери нивелета затрпавају 

са  ручним набијањем. Део 

цеви које се постављју испод     

подрумске таванице 

фиксирати одговарајућим 

обујмицама, да се спречи 

вибрирање 

мреже.Постављени цевовод 

испитати на пробни притисак 

од 1,5 бара. НАПОМЕНА 

:Изливе за умиваонике у 

тоалетима за децу 

предшколслог узраста 

поставитина висини од 30 цм 

од готовог пода.Обрачун по 

м1 постављеног цевовода. 

 

 

- Отпорност на 

корозију у 

алкалним, киселим 

или агресивним 

срединама 

- Спојевиса 

муфовима и 

заптивни прстенови 

од ЕПДМ гуме 

  

Хидро-

техничк

е 

инстала

ције 

 

Б.III.2. 

 

Набавкаи постављање 

вентилационе главе од 

тврдогПВЦа,са неповратним 

вентилом, типа „110 NECO 

HL 900“ или 

одговарајући,еквивалентних  

карактеристика. 

Пречниквентилационе главе 

мора бити већи од 

пречникавертикале. Обрачун 

по комаду. 

ø 110 

 

- PP ( polipropilen ) 

- Капацитет 

ваздушног протока 

37  l/s 

- Са заменљивом 

мрежом против 

инсеката, масивном 

гуменом мембраном  

и дуплим зидом 

кућишта 

(термоизолација ) 

  

Хидро-

техничк

е 

инстала

ције 

 

В.V.1. 

 

Испорука и монтажа цеви 

HDPE PN10 PE-100 за 

спољну инсталацију 

водовода, за радни притисак 

од 10,00 бара. Обрачун по м¹ 

цеви, са свим ПЕ фазонским 

комадима, спајање цеви је 

сучеонимварењем.Испитива

ње цевоводапробним 

притиском врши се о трошку 

Извођача радова и сачињава 

- MRS=10Mpa 

- Коефицијент 

сигурности 1,25 

- SRPS – EN12201 
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Записник.Евентуалне 

неисправне цеви и спојеве 

заменити,  извршити поново 

испитивање и   направити 

записник. Испитивањем   

обухватити и    инсталације 

које су биле предмет  

измештања. 

 

Хидро-

техничк

е 

инстала

ције 

 

В.V.2. 

 

Испорука и монтажа цеви 

HDPE PN10 PE-100 за 

спољну инсталацију 

водовода, за радни притисак 

од 10,00 бара,са претходним 

уклањањем  делапостојеће 

водоводне инсталације на 

месту предвиђеногподземног 

резервоара за воду и 

измештања постојећих 

прикључака. Пре 

привременог стављања ван 

функције постојећих водова( 

3 вода ), утврдити положај и 

тачну намену сваког вода, и 

затим извршити измештање 

ван зоне резервоара, према 

пројекту. 

Обрачун по м¹ цеви, са свим 

ПЕ фазонским комадима, 

спајање цеви је сучеоним 

варењем.Испитивање 

цевовода пробним 

притиском врши се о трошку 

Извођача радова и сачињава 

Записник. Евентуалне 

неисправне цеви и спојеве 

заменити,  извршити поново 

испитивање и   направити 

записник.НАПОМЕНА : 

Ископ изнад и око  трасе 

постојећих водова у делу где 

је предвиђенрезервоар 

обухваћен је предмером 

радова  везаним за изградњу 

резервоара. 

 

- MRS=10Mpa 

- Коефицијент 

сигурности 1,25 

- SRPS – EN12201 

  

Хидро-

техничк

е 

инстала

ције 

 

Набавка и монтажа 

трослојних водоводних цеви 

SDR9 и фитинга PP-R 80 

полипропилен-

рандомКаполимер), од 

гранулата ''VESTOLEN'' са 

 

- MRS=10Mpa 

- SRPS – EN ISO 

15874 
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В.V.4. 

 

адитивом.Водоводне цеви за 

радни притисак од 10,00бара. 

Средњи слој  слој је ојачан 

специјалним влакнима који 

топлотну дилатацију смањује 

четири пута 

(0,035x∆txm'=mm). Цеви 

фиксирати оригинал 

обујмицама са унутрашњим 

делом обложеним гумом, на 

прописаном растојању у 

зависности од температуре и 

димензије, по упутству 

произвођача. Производ 

Aquatherm, Немачка или 

одговарајућихкарактеристика

.Позицијом обухваћен: сав 

употребљени 

материјал са растуром, 

размеравање водова по 

пројекту, пробијање отвора 

кроз зидове и међуспратну 

конструкцију, израда 

жљебова у зидовима за 

полагање цеви, сечење цеви, 

спајање цеви, спојница и 

фазонских комада варењем. 

Испитивање 

цевоводапробним притиском 

врши се отрошку Извођача 

радова и сачињаваЗаписник. 

Евентуалне неисправне цеви 

и спојеве заменити,  

извршити поновоиспитивање  

и   направити 

записник.Обрачун по метру 

дужном монтиране мреже, 

санитарне хладне воде и 

санитарне топле воде 

 

Хидро-

техничк

е 

инстала

ције 

 

Б.VI.7. 

Набавка , монтажа и 

пуштање у рад Система за 

повишење  притиска воде у 

хидрантској мрежи са 

радном и резервном 

вишестепеном пумпом  

слeдећих карактеристика : 

- радни флуид : вода 100% 

- Напор H = 53,00 m ( pri 

max. protoku ) 

- Напоr H = 53,00 m ( pri 

protoku Q = 0 ) 

 

- радни флуид : вода 

100% 

- Напор H = 53,00 m 

( pri max. protoku ) 

- Напоr H = 53,00 m 

( pri protoku Q = 0 ) 

- проток Q = 10 l/s 

- максимални радни 

притисак  p= 16 

bar 
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- проток Q = 10 l/s 

- максимални радни 

притисак  p= 16 bar 

- Номинална ел. снага  9 

kW 

- Номинална струја 15,6 A 

- уређај је опремљен 

аутоматиком за заштиту 

пумпи од рада на суво 

Систем испоручити као као 

пакетну јединицу, 

састављену, ожичену, 

претподешену, 

параметрирану,фабрички 

испитану и спремну за 

уградњу.  Уз систем за 

повишење притиска 

обавезно приложити 

одговарајућу атестну 

документацију . Ценом 

обухватити све комплет, 

са монтажом и пуштањем у 

рад. 

 

- Номинална ел. 

снага  9 kW 

- Номинална струја 

15,6 A 

- уређај је опремљен 

аутоматиком за 

заштиту пумпи од 

рада на суво 

- Атестом 

потврдити 

захтеване 

карактеристике 

Хидро-

техничк

е 

инстала

ције 

 

В.II.3 

Набавка и испорука 

потапајуће пумпе за нечисту 

воду типа SDWP 750-13500 

STRONG или сличне,  

еквивалентних 

карактеристика :  напон 230 

V/50 Hz, снага 750W , 

максимални учинак пумпе 

13.000 l/h, максимални 

притисак 0,9 bar, максимална 

висина дизања воденог стуба 

7,5 м, максимална дубина 

потапања 7m, нечистоће  Ø35 

мм, напонски кабал 10 m 

H07RN-F, прикључак 1 ½“-

1“ универзални, минималан 

ниво 

воде потребан за рад 7 cm, 

максимална температура 

воде +350 C. Уз 

пумпуиспоручити и PVC  

армиранo 

црево   3/4 “  (дужине L= 2 х 

25м ).  Обрачун  у  комплету,  

по комаду . 

 

- напон 230 V/50 Hz, 

снага 750W , 

максимални учинак 

пумпе 13.000 l/h, 

максимални 

притисак 0,9 bar, 

максимална висина 

дизања воденог 

стуба 7,5 м, 

максимална дубина 

потапања 7m, 

нечистоће  Ø35 мм, 

напонски кабал 10 

m H07RN-F, 

прикључак 1 ½“-1“ 

универзални,миним

алан ниво 

воде потребан за 

рад 7 cm, 

максимална 

температура 

воде +350 C. 

  

Електро-

енергетске 

Испорука и уградња 

светиљке: SM120V LED 

Минимум 

карактеристика које 
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инсталациј

е 

 

A.19 

 

37S/840W60L60 произвођача 

„Philips“ или одговарајуће 

уградна светиљка 

мора да испуни: 

 

да геометријом 

одговара предложеној 

светиљци 

-класа енергетске 

ефикасности min. A+ 

-степен механичке 

заштите IP20 

-отпорност на удар 

IK02 

-радни век min. 30.000 

h 

-температура боје 

4000K 

-уједначеност боје 

SDCM (0.38,0.38) <3 

-UGR ≤ 19 

-светиљка треба да је 

усклађена са 

европским 

директивама који 

важе за производе, да 

има CE знак. 

 

Доказ 

усаглашености са 

захтеваним 

квалитетом: 

 

-доставити технички 

лист производа  

-који се нуди 

уколико се врши 

замена светиљке са 

одговарајућом, 

доставити 

фотометријски 

прорачун за понуђени 

производ којим се 

доказује да понуђена 

светиљка има 

минимум светлосних 

карактеристика као 

светиљка из пројектне 

документације. 

 

Електро-

енергетске 

инсталациј

е 

Испорука и уградња 

светиљке: WL120V LED 

12S/840 произвођача 

„Philips“ или одговарајуће 

Минимум 

карактеристика које 

надградна светиљка 

мора да испуни: 
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А.19 

-да геометријом 

одговара предложеној 

светиљци 

-класа енергетске 

ефикасности min. A+ 

-степен механичке 

заштите IP44 

-отпорност на 

ударIK02 

-радни век min. 30.000 

h 

-температура боје 

4000K 

-UGR ≤ 21 

-светиљка треба да је 

усклађена са 

европским 

директивама који 

важе за производе, да 

има CE знак. 

Доказ 

усаглашености 

са захтеваним 

квалитетом: 

-доставити технички 

лист производа који 

се нуди 

-уколико се врши 

замена светиљке са 

одговарајућом, 

доставити 

фотометријски 

прорачун за понуђени 

производ којим се 

доказује да понуђена 

светиљка има 

минимум светлосних 

карактеристика као 

светиљка из пројектне 

документације. 

Машинс

ке 

инстала

ције 

 

А 2 

Мембрански експанзиони 

суд запремине 24 литара 

техничких карактеристика и 

квалитета као производ тип 

ER-CE 24 ("ELBI") или 

еквивалентно 

24 литара, маx. радни 

притисак 8 bar, 

притисак претпуњења 

1,5 bar, CE ознака 

   

Машинс

ке 

инстала

ције 

 

А 9 

Чланкасти алуминијумски 

радијатор техничких 

карактеристика и квалитета 

као производ тип CALIDOR 

S4 ("Fondital") или 

еквивалентно 

модели 600/100 (140,9 

W/чл.) и 800/100 

(173,6 W/чл.) 
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Машинс

ке 

инстала

ције 

 

А 11 

Термостатски вентил са 

претподешавањем ДН 15 

техничких карактеристика и 

квалитета као производ тип 

RA-N ("DANFOSS") или 

еквивалентно 

термостатски вентил 

са предподешавањем, 

Kv=0,04-0,73 m³/h, 

Dpmax=60 kPa, max. 

радни притисак 10 bar, 

max. температура 120 

⁰C 

  

Машинс

ке 

инстала

ције 

 

А 12 

Радијаторски навијак ДН 15 

техничких карактеристика и 

квалитета као производ тип 

RLV ("DANFOS") или 

еквивалентно 

могућност пражњења, 

kvs=2,5 m³/h 

  

Машинс

ке 

инстала

ције 

 

А 13 

Термоглава техничких 

карактеристика и квалитета 

као производ тип RAS-C2 

("DANFOS") или 

еквивалентно 

опсег температуре 8-

28 ⁰C, заштита од 

смрзавања 

  

Спољно 

уређење 

 

A11 

Набавка и полагање сивих 

бетонских 

вибропресованих елемената 

типа К4 ЦИГЛА 

(према пројекту) димензија 

10цмх20цмх6цм 

(дебљине 6 цм ), на слоју 

песка дебљине 4 цм, 

са потребним украјањем, 

збијањем вибро 

плочом, као и запуњавање 

спојница песком 

„Дунавцем“. Напомена : У 

оквиру ставке, м2 је 

црвене боје. Обрачун по м2 

стварних количина, 

све комплет, мерених на 

лицу места. 

Јединичном ценом 

обухватити и елементе 

црвене боје. 

ван парцеле м2  

 

-Плоче су двослојне 

вибро-пресоване. 

-Завршни слој се 

третира средством за 

смањење 

хидроскопности. -

Производ мора да 

одговара захтевима 

стандарда СРПС 

ЕН1338/1339 

 

  

Спољно 

уређење 

 

Б.2. 

Израда,,Тартан" подлоге 

црвене боје за кошаркашки 

терен - по 

„spraycoatingsystem“-у. 

Подлога је укупне дебљине 

13мм, а састоји се од слоја  

смеше СБР (рециклат 

млевене гуме) и течног  

полиуретана дебљине 10 мм,  

на који се наноси слој  смеше 

 

- Trenje : suvo 80-110 

vlažno 55-110 

 

- Apsorpcija udara 

na 230C 25%-34% 

na 400C 35%-50% 

 

- Vertikalna 

deformacija : na 
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течног полимера у црвеној 

боји и гуменог ЕПДМ 

гранулата у црвеној боји, у 

два наноса, укупне дебљине 

3 мм. Подлога се наноси на 

претходно припремљену 

бетонску  подлогу, са свим 

потребним предрадњама и 

примарним премазима, 

према упутству произвођача.  

Обрачун по м2израђене 

површине.Ценом обухватити 

и сав потребан материјал и 

рад за заштиту околних 

површина од прскања по 

њима. 

 

100C, 230C, 400C≤ 

3mm 

 

- Vodopropusnost 

na 230C ≥150mm/h 

 

- Otpornostna habanje 

< 4g 

 

- Gubitak boje ≥ 3 

 

- Zatezna svojstva : 

zatezna čvrstoća / 

izduženje pri lomu 

≥ 0,4 MPa/ ≥40% 

 

- Otpornost na šiljke : 

zatezna čvrstoća / 

izduženje pri lomu 

≥ 0,4 MPa/ ≥40% 

 

 

- Apsolutna debljina 

na 230C ≥ 10 mm 

Спољно 

уређење 

 

 

В.2. 

 

Израда,,Тартан" подлоге 

црвене боје за терен за мали 

фудбал - по 

„spraycoatingsystem“-у. 

Подлога је укупне дебљине 

13мм, а састоји се од слоја  

смеше СБР (рециклат 

млевене гуме) и течног  

полиуретана дебљине 10 мм,  

на који се наноси слој  смеше 

течног полимера у црвеној 

боји и гуменог ЕПДМ 

гранулата у црвеној боји, у 

два наноса, укупне дебљине 

3 мм. Подлога се наноси на 

постојећу асфалтбетонску  

подлогу , претходно 

припремљену , са свим 

потребним предрадњама и 

примарним премазима, 

према упутству произвођача.  

Обрачун по м2израђене 

површине у комплету са 

припремним радњама. Ценом 

обухватити и сав потребан 

материјал и рад за заштиту 

 

- Trenje : suvo 80-110 

vlažno 55-110 

 

- Apsorpcija udara 

na 230C 25%-34% 

na 400C 35%-50% 

 

- Vertikalna 

deformacija : na 

100C, 230C, 400C ≤ 

3mm 

 

- Vodopropusnost 

na 230C ≥150mm/h 

 

- Otpornost na 

habanje < 4g 

 

- Gubitak boje ≥ 3 

 

- Zatezna svojstva : 

zatezna čvrstoća / 

izduženje pri lomu 

≥ 0,4 MPa/ ≥40% 
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околних површина од 

прскања по њима. 

 

- Otpornost na šiljke : 

zatezna čvrstoća / 

izduženje pri lomu 

≥ 0,4 MPa/ ≥40% 

 

 

- Apsolutna debljina 

na 230C ≥ 10 mm 

Спољно 

уређење 

 

 

Д.6. 

 

Набавка 

материјалаиуградњаподнихн

еклизајућих (степен 

противклизности 

Р10)керамичкихплочицаАкла

сена платоу за приредбе, 

нацементноммалтеру.Обавез

на достава атеста овлашћене 

институције. Плочицама 

обложити и приступне 

степенике платоу. Плочица 

обложити чела и 

газишта.Ценом обухватити 

набавку и уградњу ивичних 

степенишних 

алуминијумских лајсни 

ширине 25-30мм/10мм. 

Уградњу извршити 

лепљењем у свему према 

општем опису за спољне  

керамичарске радове. 

Обрачун по м2. 

 

 

- А класа 

- Степен 

противклизности 

„R10“ 

  

Спољно 

уређење 

 

 

Ђ.5. 

 

Израдагумене подлоге за 

дечије игралиште, дебљине 

50 мм. Изливање еластичне 

подлоге израђене од гуменог 

гранулата изводи се у два 

слоја на претходно 

припремљену чврсту 

подлогу. Први, амортизујући 

слој се изводи од мешавине 

прозирног полиуретана и 

СРБ гранулата у димензији 

4-8 мм, у дебљини умањеној 

за 10 мм од укупне тражене 

дебљине. Други слој од 

мешавине прозирног, УВ 

стабилног полиуретана и 

гранулата у боји у димензији 

1-3 мм у дебљини 10 мм . 

Израда и квалитет гумене 

подлоге је у складу са 

Стандардом СРПС ЕН 

1177:2012.Подлога се наноси 

 

 

- Везиво : полиуретан 

са UV 

стабилизатором 

- Адитив :  EPDM 

грануле 

 

- Trenje : suvo 80-110 

vlažno 55-110 

 

- Vodopropusnost 

na 230C ≥150mm/h 

 

- Otpornost na habanje 

< 4g 

 

- Шок апсорпција  ( 

апсорпција удара )  

по EN 14808 
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на претходно припремљену 

бетонску  подлогу, са свим 

потребним предрадњама и 

примарним премазима, 

према упутству произвођача.  

Обрачун по м2израђене 

површине.Ценом обухватити 

и сав потребан материјал и 

рад за заштиту околних 

површина од прскања по 

њима. 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у 

обрасцу структуре цена. 

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу 

структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне 

документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни 

број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити 

наведени критеријуми. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 
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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: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да  
       назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је 

образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да  
       назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у 

следећој табели: 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј:

 

Име и презиме 

извршиоца: 
Број лиценце: 

Назив понуђача / 

учесника у 

заједничкој 

понуди код кога 

је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 

лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 

извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 

сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује 

доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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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 о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на реконструкцији објекта Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“– одељење у Великом Гају буде изабран као најповољнији и  уколико 

понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а 

најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, 

оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне 

набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и 

потписивања записника о примопредаји радова.  

 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који 

су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку 

докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође 

изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити 

основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

 


