
1 

 

 
Дел. бр.: 10/1113 

Датум:   11.08.2015. 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

JАВНА НАБАВКА –Извођење радова : 

Адаптација III спрата стационара 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА број 23/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке, деловодни број Одлуке10/991 од 17.07.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку  23/2015, деловодни број Решења 10/992 од 

17.07.2015.г , припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну  радова,ЈН бр. 23/2015 

 

Конкурсна документација садржи укупно 148  страна  плус  фајл – цртежи који је посебно обележен  цифрама 1-13  тако да конкурсна документација има укупно 

161 страну 
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4-62 
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VII Модел уговора 84-92 

 

VIII 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  

Адреса: Радоја Дакића 6 - 8 

Интернет страница: www.imd.org.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 23/2015 су радови – Адаптација III спрата стационара 

 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: дипл.маш.инг.Слободан Столић, дипл.правник Маја Алексић, Павловић Весна  – службеник за јавне набавке 

Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@imd.org.rs (011/2609-869), број телефона 011/3108-226 или 011/3108-250. 

 

 

 

 

 

 

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.23/2015 су радови –– Адаптација III спрата стационара 

/ Грађевински радови 45000000/ 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА... И  СЛ. 

 

ЈН.бр.23/2015  радови  

Извођење радова је детаљнo описано У Техничком опису и  у обрасцу  понуде 

Извођења радова се мора прилагодити раду Института што подразумева евентуалан рад ноћу, преко викенда и за време празника. 

 

Почетак радова  три дана од  увођења посао. 

Рок завршетка  радова: до  45  радних дана од  дана увођења у посао. 

 Гаранција на изведене радове  најмање 2/две/  године, a за уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Гарантни рок се  рачуна од дана потписивања записника о примопредаји за изведене радове. Уколико се записнички констатују недостаци у квалитету за изведене 

радове, понуђач је у обавези  да у року  од два дана исте отклони. Рок тече од дана сачињавања записника о рекламацији.  Понуђач је у обавези да без накнаде 

отклони све евентуалне недостатке на радовима, који се уоче у гарантном року. Понуђач који буде изабран је у обавези да достави средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.  

 

   ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ: понуђачи могу обићи локацију сваког петка  у периоду од 13-15h  уз обавезу најаве  e-mail-oм на адресу: javne.nabavke@imd.org.rs 

       За обилазак локације обавезно донети овлашћење. 

 Предвиђени радови морају у свему одговарати захтевима из  дела „Технички опис“, захтевима из обрасца понуде   и  свим осталим  захтевима и наводима 

из конкурсне документације. 

 

 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЦРТЕЖИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИКАЗАНИ СУ У  ФАЈЛУ „Цртежи“ ,  

Графичка документација се сатоји од следећих цртежа: 

- Архитектонски цртежи   

- Хидротехнички цртежи  

- Електроенергетски цртежи 

- Цртежи телекомуникација 

- Машински цртежи 

 

 

TЕХНИЧКИ ОПИС  

 

КРАТАК ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА 

 

Локација: 

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић"  налази се на Новом Београду уоквирен улицама Похорска, Радоја Дакића и Џона Кенедија. 

Институт је скуп објеката разлиčитих спратности намењених здравственој заштитити. Одељење Гастроентерологије и одељење Имунологије и Метаболизма 

налази се у главној згради (вишеспратница) на III спрату. Улаз у објекат је преко главне капије из улице Радоја Дакића, улаз бр. 5. 

 

Интервенција на III спрату  подразумева грађевинске и грађевинске, грађевинско занатске радове kao ирадове на машинским, електро и хидротехничким 

инсталацијама. Интервенција подразумева следеће: 

 

ГРАЂЕВИНСКИ  И  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

На III спрату Института здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић"  налазе се одељење Гастроентерологије и одељење Имунологије и Метаболизма.  

Постојеће стање:  

Одљења деле заједничке хоризонталне комуникације, санитарни чвор и трпезарију.     Преграде између болесничких соба и ка ходнику су алуминијумске, са 

испуном од универа у парапетном делу и застакљене у горњем делу. Врата на преградама су једнокрилна односно двокрилна ка собама у које се улази преко 

заједничког ходника. Зид ка просторијама медицинског особља, помоћним и санитарним просторима, као и зидови између ових просторија су пуни зидани зидови 

од опеке.   Плафон у ходнику је растер плафом типа Армстронг, од гипс плоча 60/60 цм, у санитарним просторима је Hounter Douglas, док је у болесничким 

собама, као и просторима намењеним медицинском особљу малтер на трсци, спуштен испод међуспратне конструкције објекта  око 10цм.                                                                                                                                                 

Плафон је бојен полудисперзивном бојом.    Зидани зидови ходника и помоћних просторија, просторија медицинског особља су бојени полудисперзивном бојом. 

У санитарним чворовима на зидовима је керамика 20/20 цм. Подови у комуникацијама, болесничким собама, помоћним просторијама као и просторијама 

запослених имају завршну ПВЦ подну облогу. На споју пода и зида постављена је сокла од ПВЦ-а висине 8 цм. Под санитарних простора је керамика димензија 

20/20цм. Улазни хол степениште и испред лифтова поплочан је гранитном керамиком димензија 30/25 цм.   Постојећа фасадна столарија је алуминијумска 

елоксирана у природној боји алуминијума, не дихтује, окови су неисправни, поједини прозори се уопште не отварају. 

 

Пренамена простора:                                                                                                                                  

 

Ходник у нивоу санитарног чвора се прграђује браварском преградом са двокрилним вратима, на два дела, чиме се  одељења Гастроентерологије и Имунологије и 

Метаболизма одвајају.   Простор кухиње дели се на два дела. Део у коме се налазе лифтови за храну задрžава своју намену, док се у другом формира соба за сестре 

са пријемним пултом. Санитарни чвор који је користе пацијенти оба одељења се дели на два деле. У оба дела це се формирати простори са WC кабинама, тушем, 

трокадером и умиваоницима. Сваки од ових тоалета има новоформирани засебани улаз из главног ходника. Тоалет за пацијенте који тренутно има WC и туш 

кабину се мења. Задржава се WС кабина, док се простор туша укида и прикључује простору за интервенције и претвара у WС кабину. Собе - боксови за пацијенте 

на одељењи Гастроентерологије се преуређују. Укида се заједнички предпростор и формирају се три засебне собе. Прва соба се третира као изолација и у њој се 

формира нови санитарни чвор са лавабоом, тушем и WC шољом.  Остале задржавају своју намену само на већем простору са већим бројем кревета. На одељењу 

Имунологије постојећи боксови остају на истим позицијама. Група од два бокса се раздваја због потребе изолације и сваки бокс добија засебан улаз из заједничког 

ходника. Лекарска соба са предпростором и санитарним чвором на одељењу Имунологије се од соба пацијената одваја браварском преградом са двокрилним 

вратима. 

 

Подови:                                                                                                                                                       

 

У свим просторијама  III спрата предвиђа се замена подних облога.Ходник, болесничке собе, простори медицинског особља и помоћни простори обложени су  

ПВЦ подном облогом, са холкером  подигнутим 10 цм уз зид. Подна облога мора бити неклизајућа, глатка, отпорна на дезифицијенсе.                                                                                                           
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Новоформирани и санитарни чворови који се задржавају, стара керамика  се мења новом керамиком I класе, неклизајућом, димензија 33/33 цм.                                                         

Улазни хол код лифтова и ка степенишном простору облаже  се новом противклизном гранитном керамиком димензија 30/60 цм.                                                                                                                          

Плафони:                                                                                                                                                                    

Постојећи растер плафон ходнику се задржава. У санитарним просторима, болесничким собама, помоћним просторијама, просторима медицинског особља  се 

поставља исти тип плафона као и у ходнику, растер плафон димензија 60/60 цм, тип-а Армстронг. Плоче плафона у санитарним чворовима су влагоотпорне.                                                                                                                                        

Зидови:                                                                                                                                                             Зидани зидови се задржавају, преграде у собама се делимично 

задржавају а делимично мењају. Сви новоформирани зидови су гипсане пуне или делимично застакљене преграде од влагоотпорног гипса. Пуни зидови у 

ходницима, собама, заједничким просторима, просторима медицинског особља се боје антибактеријском дисперзивном бојом. Зидови санитарних чворова, 

интервенција , трпезарије треба облозити зидним керамичким плочицама до висине h=2,0м.                                                                                                                                    

Унутрашња браварија: Постојеће браварске застакљене прегреаде се делимично задржавају, а делимично се раде нове са пуним парапетним делом и застакљењем 

изнад, са или без врата у зависности од позиције. У санитарним чворовима се предвиђају браварске  преграде са HPL  испуном. Санитарне преграде су са или без 

врата скраћене од пода 20 цм.                                                     

    Фасадна браварија:     Фасадна браварија се прегледа, ампасује, мењају се дихтунг гуме и по потреби комплетни окови . 

 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Предмет хидротехниčког дела је адаптација III спрата, одељење Гастроентерологије и одељење Имунологије и Метаболизма болниčке зграде Института за мајку и 

дете "Др. Вукан Čупиć'' у Београду. Овим поглављем ће бити обрађене следеће хидротехничке инсталације : 

 

 инсталација санитарног водовода  

 инсталација фекалне канализације 

 

Обзиром да су постојеће инсталације водовода и канализације (секундардни разводи) као и санитарни елементи  на предметном спрату у оквиру санитарнх 

чворова и болесничких соба у врло лошем стању  потребно је извршити њихову замену.  

Потребно је извршити демонтажу и уклањају делова постојећих инсталација (секундардних развода) водовода и канализације као и санитарних елемената који се 

мењају новим.  

Од постојеће мреже водовода и канализације задржавају се све главне вертикале канализације и главни хоризонтални развод водовода који су постављени у 

посебним дактовима и простору спуштеног плафона главног ходника. 

Нови уређаји повезују се на постојеће фекалне вертикале постављањем новог канализационог развода, а новим разводом водовода се повезују на главни 

хоризонтални развод санитарне топле и хладне воде у спуштеном плафону. 

Сву санитарију и санитарну арматуру бирају и на њу дају сагласност: Инвеститор, пројектант и ентеријериста. Санитарија мора задовољити захтеве корисника у 

погледу квалитета ( И класа), изгледа и експлоатације. 

 

Пре почетка радова извођач је у обавези да провери положаје свих постојећих инсталација водовода и канализације. 

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ  
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Предмет пројектне документације је адаптација III спрата болничке зграде Института за мајку и дете "Др. Вукан Чупић'' у Београду. Овим поглављем ће бити 

обрађене следећи електроенергетски системи: 

 

- дистрибуција електричне енергије, 

- инсталација осветљења, 

- инсталација прикључница и 

- инсталација изједначења потенцијала. 

 

Обзиром да су постојеће електроенергетске инсталације дотрајеле (експлоатисане су у временском интервалу дужем од двадесет година) потребно је извршити 

њихову потпуну замену. Пре постављања нових система потребно је извести радове на демонтажи и уклањају постојећих електроенергетских инсталација. Од 

постојеће електроенергетске опреме могуће је задржати само светиљке у простору главног ходника.  

 

Дистрибуција електричне енергије 

 

Напајање свих потрошача 3. спрата електричном енергијом вршиће се из новопројектоване спратне разводне табле RT III-2, која ће бити постављена у простору 

главног ходника уместо постојеће спратне разводне табле која ће бити демонтирана и уклоњена. Новопројектована разводна табла биће изведена као 

двосабирнички систем, тако да је  један систем сабирница намењен за напајање потрошача који захтевају само мрежно напајање (напајање из 

трансформаторске станице), а други сабирнички систем за напајање потрошача, који поред мрежног, захтевају напајање и из резервног извора (дизел електричног 

агрегата). Разводна табла ће бити опремљена прекидачем на доводу, тињалицама за сигнализацију присуства напона и аутоматским прекидачима, као заштитно-

расклопним уређајима. На изводима са којих ће се напајати болнички сетови са прикључницама предвиђени су заштитни уређаји диференцијалне струје, као 

додатна мера заштите од индиректног додира. Степен механичке заштите табли ће бити IP54. 

Инсталације ће бити изведене кабловима типа N2XH-Ј, одговарајућег попречног пресека. Каблови ће бити вођени у простору спуштеног плафона, на 

перфорираним кабловским регалима (у случају заједничког вођења више каблова) или на обујмицама и каналицама (у случају појединачног вођења кабла). 

 

Инсталација осветљења и прикључница  

Инсталација осветљења у болничким собама, сестринским собама, лекарским собама, просторијама за интервенцију, кухињи и остави биће изведена светиљкама 

са компакт флуо изворима светлости 2x26W, 220V, 50Hz, IP43 

 

Инсталација осветљења у мокрим чворовима биће изведена светиљкама са компакт флуо изворима светлости 2x18W, 220V, 50Hz, IP43.   

Инсталација осветљења у главном ходнику је постојећа и изведена је светиљкама са флуо изворима светлости 4x14W, 220V, 50Hz, IP43.  Ове светиљке су у 

исправном стању и није их потребно мењати. У простору испред лифта и степеништу биће уклоњене постојеће старе светиљке и замењене светиљкама са флуо 

изворима светлости 4x14W, 220V, 50Hz, IP43. 

 

Инсталација осветљења укључиваће се и искључивати преко инсталационих прекидача, постављених поред улазних врата у просторије. 

Противпанична расвета ће бити изведена светиљкама са флуо изворима светлости, са знаком, који показује смер кретања у случају евакуације и сопственом аку 

батеријом, аутономије рада 3 часа 

 

Трећина светиљки, која припада општем осветљењу и противпанична расвета напајаће се са резервног извора напајања. 
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У оквиру болесничких соба, поред сваког кревета предвиђен је сет од три енергетске прикључнице, две мрежне и једне дизелске.  

 

У болесничким собама, сестринским собама и лекарским собама предвиђени су сетови прикључница за ТВ, састављени од две енергетске и једне антенске 

прикључнице.  

 

У сестринским собама, лекарским собама и пријавним пултовима предвиђени су сетови прикључница за радна места, који садрже две енергетске и две RJ45 

прикључнице, као и сет за телефонски прикључак, састављен од једне енергетске и једне RJ45 прикључнице. 

 

У свим просторијама 3. спрата предвиђен је одговарајући број прикључница опште намене. Степен механичке заштите прикључница, IP, биће усвојен према 

намени и врсти просторије у којој се уграђују. 

 

Инсталација изједначења потенцијала 

 

Инсталација изједначења потенцијала биће изведена међусобним повезивањем свих металних маса, које у нормалном раду нису под напоном али у случају квара 

могу доћи под напон. У простору 3. спрата ће бити постављена нова главна шина за изједанчавање потенцијала означена за GŠIP. Она ће бити повезана на 

постојећи систем за изједначење потенцијала објекта каблом N2XH-Ј 1x50мм².  Веза између разводне табле RT III-2 и GŠIP-а биће изведена каблом N2XH-Ј 

1x50мм² и завртњем за уземљење. Као сабирини земљовод, од GŠIP-а до појединих металних маса, биће кориштен кабл N2XH-Ј 1x16мм², постављен по 

кабловским регалима. 

 

Веза  између сабирног земљовода и других металних маса у биће остварена каблом N2XH-Ј 1x6мм². Сва премошћења биће изведена помоћу кабла N2XH-Ј 

1x6мм², кабловске папучице, завртња М6 и навртке М6.  

 

Цеви, регали итд. на пролазу из једне просторије у другу биће уземљени у просторији из које исти излазе, како се не би преносио потенцијал. Цеви ће бити 

уземљене дговарајућим обујмицама за цев. Заштита од индиректног додира металих делова, који се у нормалном радном режиму не налазе под напоном, али у 

случају квара могу доћи под напон, биће остварена аутоматским искључењем напона напајања. Примењени систем напајања у овом случају је TN-C/S систем.  У 

инсталацији се предвиђају водови са “трећом”, односно “петом” (PE жилом) у каблу која је означена жуто-зеленом бојом. 

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ 

 

У оквиру објекта Института за мајку и дете у Београду, Гастро одељење и одељење за имунологију и метаболизам, потребно је реализовати следеће 

телекомуникационе системе: 

 

 - интегрисана телефонске рачунарска мрежа 

 - интерфонска инсталација  

 - кабловска телевизија 

Интегрисана телефонско рачунарска мрежа (Структуирана кабловска мрежа -СКМ)   
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Телефонске везе 

 

У оквиру Гастро оделења и оделења за имунологију и метаболизам потребно је реализовати инсталацију телефонских веза. Инсталација телефонских веза ће се 

састојати од IP и аналогних телефона и телефонске инсталације, која ће се реализовати као структурна кабловска мрежа са безхалогеним FTP кабловима 

категорије 6а. 

 

Место концентрације интегрисане кабловске мреже (рек са печ панелима и свичевима) биће у ходнику (3.17). Орман концентрације биће повезан са телефомским 

разделником инсталационим телекомуникационим каблом JH(St)H-10x2x0,6. 

 

Каблови структурне кабловске мреже водиће се кроз ПВЦ цеви и по кабловском регалу. Кабловски регал се поставља у простору спуштене таванице. Димензија 

кабловског регала биће 100 х 50 мм. 

У просторијама медицинског особља и код пултева за оба оделења предвиђено је постављање телефонских прикључница RJ-45 категорије 6а. 

 

Прикључнице ће бити повезане FTP кабловима са voice telko панелом капацитета 25 прикључка, који ће се налазити у орману концентрације. Voice telko панел 

биће повезан са постојећом KATC Института за мајку и дете, помоћу кабла ЈH(St)H-10x2x0,6. 

 

Телефонску кабловску инсталацију треба урадити према трасама приказаним на цртежима планова основа и према  техничким условима, дефинисаним важећим 

прописима и правилима. 

 

Локална рачунарска мрежа 

 

У објекту ће се реализовати инсталација локалне рачунарске мреже, која ће омогућити међусобно повезивање радних станица и њихово повезивање са екстерним 

мрежама (Интернет). Локална рачунарска мрежа ће садржати: оман концентрације РЕК, опремљен са (patch) панелима и комуникационим уређајима - свичевима.  

Предвиђен је један свич одговарајући типу CISCO Catalyst WS-C2960X-24TD-L, layer 2, са: 

-24 гигабитна етернет прикључка (10/100/1000) и  

-2 x10 гигабитна прикључка ка окосници мреже (uplink). 

Предвиђена су два преспојна (Patch) панела,  висине 1U, одговарајућа типу Reichle & De-Massari PP-24PT-PC-19"-1U-24XRJ45-C6A-EL/S-GY или одговарајући, 

попуњен са 24 прикључка (модула)  кат. 6a - 24xRJ45. 

Прикључнице СКМ-а повезаће се са патцх панелима, који ће се налазити у орманима концентрација (главни и спратни) помоћу безхалогених ФТП каблова 

4x2x0,5 категорије 6а.  

  

Комуникациони уређај биће повезан са орманом концентрације у серверској Сали Института за мајку и дете оптичким каблом са 8 влакана 62,5/125 µм.  

У орману концентрације биће уграђена завршна оптичка кутија за 8 прикључење оптичког кабла са 8 в кабла са 8 влакана.   

 

Орман концентрације - рек орман је постојећи и он ће се приликом извођења грађевинских радова демонтирати и затим поново монтирати. 

Преспајања уређаја и опреме у орману вршиће се помоћу каблова за преспајање и повезивање SFTP FLY - PATCH каблова. 

Савитљиви SFTP каблови за преспајање утичница у рек орману  (Patch Cord Cable) биће дужине 1м. Савитљиви FTP каблови за повезивање уређаја - рачунара у 

радном простору биће реализовани у дужинама од 3м до 5м. 



10 

 

Терминисање ових каблова мора се извршити са специјалним алатом и према процедури дефинисаној стандардом EIA 586 B. Конектори RJ-45 морају да 

испуњавају захтеве постављене стандардом ISO/IEC 8877, за категорију 6. 

 

ПРИКЉУЧНИЦЕ  RJ-45 

                 

Фиксни FTP каблови хоризонталне инсталације биће завршени на RJ-45 прикључницама. Ове прикључнице морају да задовоље захтеве по стандарду ISO/IEC 

8877 који се односе за категојију 6а. У рек орманима користиће се прикључнице RJ-45 модуларног типа предвиђене за монтажу на шину-вођицу. У просторијама 

је предвиђена уградња прикључница типа RJ-45 у разводне инсталационе кутије постављене у зид. Свих  осам проводника FTP кабла мора бити на оба краја 

прикључен на IDC конекторе, који се налазе у прикључницама RJ-45. Прикључење мора да се изврши посебним алатом и то поступком утискивања - кримповања. 

Поступак спајања и редослед пинова је дефинисан стандардом EIA /  TIA 568 B. 

Приликом повезивања прикључнице RJ-45, крајеви кабла смеју бити распредени до дужине од 13 мм.  

По извршеној монтажи и повезивању свих прикључница, потребно је извршити тестирање сваке линије по редоследу пинова и по критеријумима категорије 6. 

Уколико се установи да постоји бар један елемент који не испуњава постављене захтеве, мора се довести у тражене вредности и цео поступак комплетног 

тестирања поновити. 

  

ФИКСНИ  FTP  КАБЛОВИ  

 

За кабловски развод предвиђени су безхалогени каблови FTP  6а. категорије. Ови каблови ће се полагати од река до прикључница у целости, без прекидања и 

настављања. Каблови ће се полагати у ПВЦ цевима. За деонице траса где постоји спуштена таваница, предвиђено је постављање кабловских регала. Предвиђено је 

постављање кабловских регала димензија 100 мм х 50 мм. На кабловском регалу на коме су положени каблови интегрисане мреже, дозвољено је полагање каблова 

за остале телекомуникационе системе.  

Приликом полагања ТК каблова (типа FTP) неопходно је испоштовати захтев да се каблови смеју изложити напрезању мањем од 110 N и да није дозвољено 

каблове увртати, намотавати или гњечити-притискати.  

FTP  безхалогени каблови 4х2х0,5 категорије 6, ће се полагати од ормана концентрација до крајњих прикључница RJ-45 по кабловским регалима и кроз ПВЦ 

инсталационе цеви.  

Пројекат је урађен у складу са нормама и прописима важећим Републици Србији као и захтевима стандарда ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568V, TIA/EIA-569, TIA/EIA-

606, PUE. 

 

Интерфонске везе 

 

За остварење директних говорних веза дежурне сестре са оделења за имунологију и метаболизам и посетилаца, који прилазе оделењу из приступног ходника, 

предвиђен је систем интерфонских веза.  

Интерфонска веза треба да омогући говорну везу сестре и посетиоца и отварање врата са пулта - места дежурне сестре.   

 

 

Испред улазних врата поставиће се позивна интерфонска станица, која ће бити опремљена са позивним тастером, микрофоном  и са звучником.  

Код пулта обе дежурне сестре (на оба одељења) поставиће се пријемна стона интерфонска станица која ће бити опремљена са микрофоном и звучником, тастером 

за говорне везе и тастером за деблокаду електричне браве. 

У ходнику, код излазних врата, са унутрашње стране поставиће се ресет тастер за деблокаду електричне браве. 
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Електрична брава ће бити уграђена у излазна врата. 

Све интерфонске станице биће повезане преко магистрале помоћу  безхалогених каблова JH(St)H-3x2x0,8. 

 

Сви каблови се по објекту полажу по кабловским регалима, или кроз ПВЦ инсталационе цеви Ø 20мм као и телефонска инсталација. 

Инсталација кабловске телевизије 

 

У собама на трећем спрату је предвиђена инсталација кабловске телевизије, која треба да омогући пријем сигнала земаљских ТВ програма. Дистрибутивни орман 

биће опремљен са главном станицом са појачавачем AVANT HD Televes. Станица има три излаза са нивоом сигнала 115dBµ. 

Орман КДС-а биће уземљен помоћу проводника PP00-Y-1x16 мм
2
. У склопу комплета лавне станице налази се и извор за напајање. 

 

Инсталација ће се реализовати помоћу одводних кутија, крајњих прикључница и коаксијалним 75   безхалогеним кабловима. Прикључнице ће бити постављене у 

собама медицинског особља и у собама за болеснике. Решење инсталације за пријем и дистрибуцију РТВ сигнала обезбедиће на свакој прикључници унутрашње 

разводне РТВ мреже ниво сигнала у опсегу 63,5 dBµV -77dBμV, за фреквенције од 40 MHz до 650 MHz. Каблови дистрибутивне мреже биће положени у ПВЦ 

цевима Ø20мм . 

 

Предвиђени су безхалогени коаксијални каблови типа Т100+, који повезују излазе разделника са Тв прикључницама. Предвиђено је 18 ТВ прикључница. 

За повезивање прикључница са одводним кутијама у гранама примењен је тип безхалогеног коаксијалног кабла Т100+. Инсталација система пријема ТВ сигнала 

пратиће трасе осталих телекомуникационих инсталација. 

На главним трасама каблови ће се полагати у ПВЦ цеви Ø 20мм, на кабловске регале. Дозвољено је да се инсталација дистрибуције ТВ сигнала полаже на исте 

регале са осталим системима телекомуникација. Од одводних кутија до ТВ прикључница коаксијални каблови ће се полагати у инсталационе ПВЦ цеви Ø 16мм, 

које су постављене у зиду испод малтера. 

Дистрибутивни систем је пројектован као двосмерни систем са преносом сигнала у директном смеру у опсегу 40 MHz – 650 MHz. 

 

ГРЕЈАЊЕ И  КЛИМАТИЗАЦИЈА 

 

Грејање просторија одељења Гастроентерологије и Имунологије је ливеним чланкастим радијаторима. У ходницима су радијатори висине 800мм, а по собама 

600мм.  

Постојеће ливене чланкасте радијаторе потребно је испрати, очистити и обојити топлоотпорним лаком у два премаза. На свим радијаторима потребно је заменити 

радијаторске вентиле и навијке. 

У скоро свим болесничким собама и лекарским собама постоје сплит системи различитих производјача, старости и карактеристика. Одредјен број јединица, пре 

свега у  лекарским собама оба одељења ће се задражати, при чему ће неке од њих променити положај унутар простора. Постојеће сплит системе који ће остати на 

одељењима треба сервисирати, тј. неопходно их је испитати, допунити фреоном и очистити им филтере.  

У болесничким собама предвидјена је монтажа нових сплит јединица према графичкој документацији. На одељењу Имунологије за климатизацију изолационих 

боксова предвидјен је мулти сплит систем са 5 унутаршњих јединица. 

На спрату постоји развод кисеоника до одредјених болесничких соба и у интервенцијама. Према новом захтеву предвидјен је развод кисеоника и у изолационим 

боксовима на Имунолошком одељењу, као и у још једној болесничкој соби Гастро одељења.   

 

 

Предмери радова 
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Општи услови за извођење радова 

 

 

Грађевински и грађевинско занатски радови 

 

О П Ш Т И   У С Л О В И 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

 

 

 

- СВИ СТАВОВИ ПРЕДМЕРА РАДОВА ПОДРАЗУМЕВАЈУ ИЗВОЂЕЊЕ СВАКЕ ПОЗИЦИЈЕ РАДА У СВЕМУ ПРЕМА ПЛАНОВИМА, ТЕХНИЧКОМ 

ОПИСУ,      СТАТИЧКОМ      ПРОРАЧУНУ, ДЕТАЉИМА ИЗ ПРОЈЕКТА, ВАЖЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА И УПУТСТВИМА НАДЗОРНОГ 

ОРГАНА И ПРОЈЕКТАНТА, БЕЗУСЛОВНО СТРУЧНО И ПРЕЦИЗНО. 

 

-  СВИ РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛИ НАВЕДЕНИ У ОПИСИМА ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА ОВОГ ПРЕДМЕРА РАДОВА МОРАЈУ БИТИ ОБУХВАЋЕНИ 

ПОНУЂЕНОМ ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ИЗВОЂАЧА. 

 ЦЕНЕ УПИСАНЕ У ПРЕДМЕР РАДОВА СУ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ИЗВОЂАЧА И ОНЕ ОБУХВАТАЈУ СВЕ ИЗДАТКЕ ЗА РАД, МАТЕРИЈАЛ СА 

УОБИЧАЈЕНИМ РАСТУРОМ, СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ, СКЕЛУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА УКОЛИКО ИСТА ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ 

РАДОВА НИЈЕ ПОСЕБНО ПРЕДВИЂЕНА ОВИМ ПРЕДМЕРОМ РАДОВА, ОСВЕТЉЕЊЕ, ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ЕНЕРГИЈУ ЗА МАШИНЕ, 

МАГАЦИНЕ ЗА УСКЛАДИШТЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА, ПРИВРЕМЕНЕ ГРАДИЛИШНЕ ПРОСТОРИЈЕ, КАНЦЕЛАРИЈЕ, РАДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ, 

ПРИВРЕМЕНЕ ОГРАДЕ ОКО ГРАДИЛИШТА, ЗАШТИТНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ, ЗАШТИТНА ПЛАТНА НА СКЕЛИ, ОЗНАКЕ УПОЗОРЕЊА И ДР., 

РЕЖИЈУ ИЗВОЂЕЊА, ДОПРИНОСЕ, СВЕ ДРЖАВНЕ И ОПШТИНСКЕ ДАЖБИНЕ, ЗАРАДУ ИЗВОЂАЧА, КАО И СВЕ ОСТАЛЕ ИЗДАТКЕ 

УСЛОВЉЕНЕ ПОСТОЈЕЋИМ ПРОПИСИМА ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОИЗВОДА, УКЉУЋУЈУЋИ ТУ И СВЕ ИЗДАТКЕ 

КОЈИ ПОТИЧУ ИЗ ПОСЕБНИХ УСЛОВА РАДА КОЈЕ ПРЕДВИЂАЈУ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ. 

 

-  ИЗВОЂАЧ НЕМА ПРАВО ДА ЗАХТЕВА НИКАКВЕ ДОПЛАТЕ НА ПОНУЂЕНЕ И УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ У ПРЕДМЕР  РАДОВА, ИЗУЗЕВ АКО ЈЕ У 

НЕКОЈ ПОЗИЦИЈИ ОВОГ ПРЕДМЕРА РАДОВА НАВЕДЕНО ДА СЕ ИЗВЕСТАН РАД ПЛАЋА ЗАСЕБНО, А НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН У ДРУГОЈ ПОЗИЦИЈИ. 

 ТАКОЂЕ, НЕЋЕ СЕ ПРИЗНАВАТИ НИКАКВА НАКНАДА, ОДНОСНО ДОПЛАТА, НА ЦЕНЕ УПИСАНЕ У ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИМЕ ПОВЕЋАЊА 

НОРМИРАНИХ ВРЕДНОСТИ ИЗ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА. 

 

- ОБРАЧУН И КЛАСИФИКАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ВРШИЋЕ СЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ШТО ЈЕ ОБАВЕЗНО И ЗА ИЗВОЂАЧА И 

ЗА ИНВЕСТИТОРА, УКОЛИКО У ОПИСИМА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОЗИЦИЈА ОВОГ ПРЕДМЕРА РАДОВА НИЈЕ НАЗНАЧЕНО ДРУГАЧИЈЕ. 

 

- ОПШТИ ОПИС ДАТ ЈЕ ЗА ЈЕДНУ ВРСТУ РАДА И МАТЕРИЈАЛ И ОБАВЕЗУЈЕ ИЗВОЂАЧА ДА СВЕ ТАКВЕ ВРСТЕ РАДОВА ИЗВОДИ У ПОЈЕДИНИМ 

ПОЗИЦИЈАМА ПО ТОМ ОПИСУ БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ СЕ У ДОТИЧНОЈ ПОЗИЦИЈИ ПОЗИВА НА ОПШТИ ОПИС, ОСИМ УКОЛИКО НИЈЕ У ТОЈ 

ПОЗИЦИЈИ  ДРУГАЧИЈЕ  ПРЕДВИЂЕНО. 
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- КОД СВИХ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА УСЛОВЉАВА СЕ УПОТРЕБА КВАЛИТЕТНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕМА 

ПОСТОЈЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА И ОПИСУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОЗИЦИЈА РАДОВА У ПРЕДМЕРУ  РАДОВА. 

 УГРАЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА МОРА ДА ОДОБРИ ПРЕДСТАВНИК ИНВЕСТИТОРА УЗ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТА. МАТЕРИЈАЛ 

МОРА БИТИ ПРВОКЛАСАН, ПРЕДВИЂЕНЕ ВРСТЕ. 

 

- САВ МАТЕРИЈАЛ ЗА КОЈИ ПРЕДСТАВНИК ИНВЕСТИТОРА КОНСТАТУЈЕ ДА НЕ ОДГОВАРА ПРЕДМЕРУ РАДОВА И ОПШТИМ УСЛОВИМА И 

ОПИСИМА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ОДМАХ УКЛОНИ СА ГРАДИЛИШТА. 

 УКОЛИКО ИЗВОЂАЧ, ПАК, ПОКУША ДА ИСТИ УПОТРЕБИ, ПРЕДСТАВНИК ИНВЕСТИТОРА ЋЕ ОБУСТАВИТИ РАДОВЕ, А СВИ ТРОШКОВИ 

ПРОИСТЕКЛИ ИЗ ОБУСТАВЕ РАДОВА ПАШЋЕ НА ТЕРЕТ ИЗВОЂАЧА. 

 

-  ЗА СВАКИ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ  ГЛАВНИ ИЗВОЂАЧ ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧИ МОРАЈУ ПРЕТХОДНО ПОДНЕТИ НАДЗОРНОМ ОРАГАНУ 

АТЕСТ НАДЛЕЖНЕ ОВЛАШЋЕНЕ УСТАНОВЕ. У СПОРНИМ СЛУЧАЈЕВИМА МАТЕРИЈАЛ СЕ ИМА ПОСЛАТИ НАДЛЕЖНОМ ИНСТИТУТУ ЗА 

ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, ЧИЈИ ЈЕ НАЛАЗ МЕРОДАВАН И ЗА ИНВЕСТИТОРА  И  ЗА  ИЗВОЂАЧА. 

 АКО ИЗВОЂАЧ И ПОРЕД НЕГАТИВНОГ НАЛАЗА НАДЛЕЖНЕ ОВЛАШЋЕНЕ УСТАНОВЕ УГРАЂУЈЕ И ДАЉЕ НЕКВАЛИТЕТАН МАТЕРИЈАЛ, 

ИНВЕСТИТОР ЋЕ НАРЕДИТИ ДА СЕ ОДРЕЂЕНИ ДЕЛОВИ ОБЈЕКТА    ПОРУШЕ, А СВА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ОД РУШЕЊА ПАДА НА ТЕРЕТ 

ИЗВОЂАЧА РАДОВА БЕЗ ПРАВА РЕКЛАМАЦИЈЕ И  ПРИГОВОРА  НА  РЕШЕЊЕ, КОЈЕ У ТОМ СМИСЛУ ДОНОСЕ ИНВЕСТИТОР ИЛИ 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА. 

 

-  КОД СВИХ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА УСЛОВЉАВА СЕ УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУЧНЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ КАКО ЈЕ ТО ЗА ПОЈЕДИНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНО ТЕХНИЧКИМ ПРОИПИСИМА. ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА НА 

ЗАХТЕВ ИНВЕСТИТОРА УДАЉИ СА ГРАДИЛИШТА СВАКОГ НЕСТРУЧНОГ И НЕСАВЕСНОГ РАДНИКА. 

 

-  РУКОВОДИЛАЦ ГРАДИЛИШТА, КАО ПРЕДСТАВНИК ИЗВОЂАЧА, ДУЖАН ЈЕ ПРЕ ПОЧЕТКА СВАКОГ РАДА ДА БЛАГОВРЕМЕНО ЗАТРАЖИ ОД 

ПРОЈЕКТАНТА ПОТРЕБНО ОБЈАШЊЕЊЕ ПЛАНОВА И ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ РАДОВЕ КОЈИ НИСУ ДОВОЉНО ДЕФИНИСАНИ ПРОЈЕКТНИМ 

ЕЛАБОРАТОМ. 

 

-  АКО ИЗВОЂАЧ, НЕ КОНСУЛТУЈУЋИ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ИНВЕСТИТОРА, ПОЈЕДИНЕ РАДОВЕ ПОГРЕШНО ИЗВЕДЕ, ИЛИ ИХ ИЗВЕДЕ 

ПРОТИВНО ДОБИЈЕНОМ УПУТСТВУ ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКОГ ДНЕВНИКА, ОДНОСНО ПРОТИВНО ПРЕДВИЂЕНОМ ОПИСУ, ПЛАНОВИМА И 

ДАТИМ ДЕТАЉИМА, НЕЋЕ МУ СЕ УВАЖИТИ НИКАКВО ОПРАВДАЊЕ, ВЕЋ ЈЕ У ОВАКВОМ СЛУЧАЈУ ИЗВОЂАЧ ДУЖАН ДА, БЕЗ ОБЗИРА НА 

КОЛИЧИНУ ИЗВРШЕНОГ  ПОСЛА, ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ О СВОМ ТРОШКУ ПОРУШИ И САВ ШУТ УКЛОНИ СА ГРАДИЛИШТА, ПА ПОНОВО НА 

СВОЈ ТЕРЕТ РАДОВЕ ИЗВЕДЕ КАКО ЈЕ ТО ПРЕДВИЂЕНО ПЛАНОВИМА, ОПИСИМА, ДЕТАЉИМА ИЛИ УПУТСТВОМ НАДЗОРНОГ ОРГАНА. 

 

-  АКО ИЗВОЂАЧ НА СВОЈУ РУКУ, БЕЗ ДОБИЈЕНОГ ОДОБРЕЊА ИЛИ НАРЕЂЕЊА ПРЕДСТАВНИКА ИНВЕСТИТОРА КРОЗ ГРАЂЕВИНСКИ 

ДНЕВНИК, НЕКЕ РАДОВЕ ИЗВЕДЕ БОЉЕ И СКУПЉЕ ОД ПРЕДВИЂЕНОГ КВАЛИТЕТА, НЕМА ПРАВА ДА ЗА  ИСТЕ ЗАХТЕВА ДОПЛАТУ. 

 

-  ОБЈЕКАТ И ГРАДИЛИШТЕ ТОКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ИЗВОЂАЧ МОРА СТАЛНО ОДРЖАВАТИ УРЕДНО И ЧИСТО, А ПО ЗАВРШЕТКУ 

РАДОВА, ПРЕ ПРЕДАЈЕ ОБЈЕКТА, СВЕ РУПЕ, WЦ ЈАМЕ, РУПЕ ОД СКЕЛЕ И ОГРАДЕ И ДР. ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАТРПА, ДОБРО НАБИЈЕ, ДА 

СЕ КАСНИЈЕ НЕ БИ ЈАВИЛА СЛЕГАЊА, ПОРАВНА И ЦЕЛУ ПОВРШИНУ ИЗНИВЕЛИШЕ. 
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-  ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈУ ИЗВОЂАЧ МОРА ДА ЦЕО ОБЈЕКАТ И ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ ОЧИСТИ ОД ШУТА, ВИШКОВА 

МАТЕРИЈАЛА, СВИХ СРЕДСТАВА РАДА И ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА. 

 

-  СВИ ПРИЛАЗИ ОБЈЕКТУ, ПЛАТОИ, СТЕПЕНИШТА И СТАЗЕ, СТЕПЕНИШТА У ОБЈЕКТУ, ПОДОВИ И ПЛАФОНИ У СВИМ ПРОСТОРИЈАМА, 

СТОЛАРИЈА, БРАВАРИЈА, АЛУМИНАРИЈА, ЗИДНЕ, СТАКЛЕНЕ, КРОВНЕ ПОВРШИНЕ, САНИТАРИЈЕ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА И ДР., 

МОРАЈУ БИТИ ПОТПУНО ЧИСТИ. 

 

-  КОЛОВОЗ И ТРОТОАРИ ОШТЕЋЕНИ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ИЛИ УСЛЕД ТРАНСПОРТА МОРАЈУ СЕ ДОВЕСТИ У ИСПРАВНО СТАЊЕ ЗА 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈУ ОБЈЕКТА. 

 

-  СВИ НАВЕДЕНИ ЗАВРШНИ РАДОВИ У СТАВКАМА 160, 165, 170 И 175 СЕ НЕЋЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ И МОРАЈУ БИТИ ОБУХВАЋЕНИ 

ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА ИЗВОЂАЧКИХ РАДОВА У  ПРЕДМЕРУ РАДОВА. 

 

-  ЕВЕНТУАЛНУ ШТЕТУ КОЈУ БИ ИЗВОЂАЧ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА УЧИНИО У КРУГУ ГРАДИЛИШТА ИЛИ НА СУСЕДНИМ ОБЈЕКТИМА, 

ДУЖАН ЈЕ ДА ОТКЛОНИ И ДА СВЕ ДОВЕДЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ О СВОМ ТРОШКУ. 

 

-  У СЛУЧАЈУ КОНСТРУКТИВНИХ ИЗМЕНА, КАО И СЛУЧАЈУ ПОВЕЋАЊА, СМАЊЕЊА ИЛИ СТОРНИРАЊА ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА РАДОВА ИЗ 

ПРЕДМЕРА РАДОВА, НАСТАЛЕ ВИШКОВЕ ИЛИ МАЊКОВЕ ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УСВОЈИ БЕЗ ПРИМЕДБИ И ОГРАНИЧЕЊА, КАО И БЕЗ 

ПРАВА НА ОДШТЕТУ, С ТИМ ШТО ЋЕ МУ СЕ БИЛО ВИШАК ИЛИ МАЊАК ОБРАЧУНАТИ ПО ПОГОДБЕНИМ ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА. 

 

-  У СЛУЧАЈУ ДА НАСТУПИ  ПОТРЕБА ЗА РАДОВИМА КОЈИ НЕМАЈУ ПОГОДБЕНУ ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ У ОВОМ ПРЕДМЕРУ РАДОВА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ 

ДУЖАН ДА ЗА ИСТЕ ДОБИЈЕ ОДОБРЕЊЕ ОД ПРОЈЕКТАНТА И ПРЕДСТАВНИКА ИНВЕСТИТОРА, УТВРДИ ЗА ЊИХ ЦЕНУ И СВЕ ТО УВЕДЕ У 

ГАРЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК, А ПРЕМА ЦЕНОВНИКУ СВИХ МАТЕРИЈАЛА И РАДНЕ СНАГЕ, КОЈЕ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИЛОЖИ УЗ ПОНУДУ. 

 

-  ИНВЕСТИТОР ИМА ПРАВО ДА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДОВЕ  ЗАХТЕВА ОД ИЗВОЂАЧА ПИСМЕНУ ГАРАНЦИЈУ ДА СУ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ТРАЈНИ И 

КВАЛИТЕТНИ. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УСКЛАДИ РАД ПОЈЕДИНИХ ПОДИЗВОЂАЧА КОЈИ САМОСТАЛНО ИЗВОДЕ ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ РАДОВА, КАКО ЈЕДНИ 

НЕ БИ ОШТЕТИЛИ РАДОВЕ ДРУГИХ, А УКОЛИКО БИ ДО ТОГА ДОШЛО, ДУЖАН ЈЕ ДА ОДМАХ РЕГУЛИШЕ ОТКЛАЊАЊЕ И НАКНАДУ ШТЕТЕ 

НА РАЧУН КРИВЦА. У ПРОТИВНОМ, ТРОШКОВЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОВАКВИХ ШТЕТА СНОСИЋЕ САМ ИЗВОЂАЧ. ОВО СЕ     ОДНОСИ И НА СВЕ 

СМЕТЊЕ И ШТЕТЕ КОЈЕ МОГУ НАСТАТИ ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА ДОГОВОРЕНОГ РЕДОСЛЕДА И ВРЕМЕНСКОГ ПЛАНА ИЗВОЂЕЊА 

ПОЈЕДИНИХ РАДОВА. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ИНВЕСТИТОРУ И ПРОЈЕКТАНТУ ДОСТАВИ НА УВИД УЗОРКЕ МАТЕРИЈАЛА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ ОВАЈ 

ИЗВРШИТИ ИЗБОР, ШТО СЕ НЕЋЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ ВЕЋ УЛАЗИ У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ ПОЗИЦИЈЕ. 

 

-  ПОРЕД СВИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ИЗВОЂАЧУ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ОБЕЗБЕДИ 

ПРОСТОРИЈУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ДА ЈЕ ЗА ВРЕМЕ ГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОДРЖАВА У РЕДУ УЗ ПОТРЕБНО ОСИГУРАЊЕ 

СВЕТЛА, ГРЕЈАЊА, ЧИШЋЕЊА, КАО И НЕОПХОДНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ИНВЕНТАРА. 
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-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ИЗРАДИ ЕЛАБОРАТ О ЗАШТИТИ НА РАДУ НА ГРАДИЛИШТУ, У СВЕМУ ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА КОД ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ПРЕДА ИНВЕСТИТОРУ СВЕ ПОТВРДЕ КОЈЕ СУ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ПРЕДВИЂЕНЕ 

(О ПОСТАВЉАЊУ ОБЈЕКТА НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ, ПРИКЉУЧЦИМА НА ЕНЕРГЕТСКЕ ИЗВОРЕ, ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ 

МРЕЖУ ИТД.). СВИ ИЗДАЦИ ОКО ДОБИЈАЊА ОВЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ИЗВОЂАЧА. 

 

-  ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК И ГРАЂЕВИНСКУ КЊИГУ ВОДИЋЕ ИЗВОЂАЧ НА ОСНОВУ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, СВАКОДНЕВНО 

УПИСУЈУЋИ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ И ЗАПИСНИКЕ О СКРИВЕНИМ РАДОВИМА КОЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИНВЕСТИТОРА СВАКОДНЕВНО 

ПРЕГЛЕДА И ОВЕРАВА СВОЈИМ ПОТПИСОМ НА СВАКОЈ СТРАНИ. 

 

-  У СЛУЧАЈУ ПОГОДБЕ ПО ПРИНЦИПУ "КЉУЧ У РУКЕ" ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ИЗВРШИ ПРЕТХОДНУ КОНТРОЛУ КОЛИЧИНА РАДОВА 

ДАТИХ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА. 

 

-  САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА СУ ПОРЕД ОВИХ ОПШТИХ УСЛОВА, ТАКОЂЕ, И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИНВЕСТИТОРА, ПОСТОЈЕЋА 

ТЕХНИЧКА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, КАО И КОМПЛЕТАН ЕЛАБОРАТ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ РАДОВА. 

 

                      I  РУШЕЊЕ  И  ДЕМОНТАЖА 

 

 

- СВЕ ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ ОБЈЕКТА ИЛИ ДЕЛА ОБЈЕКТА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, 

СА КВАЛИФИКОВАНОМ РАДНОМ СНАГОМ, ОДГОВАРАЈУЋОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ И АЛАТОМ КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ 

ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 

 

-  ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА НА РУШЕЊУ ИЛИ ДЕМОНТИРАЊУ ДЕЛА ОБЈЕКТА ИЛИ ОБЈЕКТА У ЦЕЛИНИ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ИСКЉУЧИ 

СВЕ ПРИКЉУЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈА. 

 

-  СВА РУШЕЊА И ДЕМОНТИРАЊА МОРАЈУ БИТИ ПАЖЉИВО ИЗВЕДЕНА КАКО БИ СЕ МАТЕРИЈАЛ ШТО МАЊЕ ОШТЕТИО. 

 

-  МАТЕРИЈАЛ ПРИЛИКОМ РУШЕЊА ИЛИ ДЕМОНТАЖЕ КЛАСИФИКОВАТИ ПО ВРСТАМА И ДИМЕНЗИЈАМА, ОЧИСТИТИ И СЛОЖИТИ НА 

ПРИВРЕМЕНУ ДЕПОНИЈУ КОЈУ НАДЗОРНИ ОРГАН ОДРЕДИ У ОКВИРУ ГРАДИЛИШТА.  

 

-  ИЗВРШИТИ СЕЛЕКЦИЈУ УПОТРЕБЉИВОГ И НЕУПОТРЕБЉИВОГ МАТЕРИЈАЛА И ИЗДВОЈИТИ ДЕО МАТЕРИЈАЛА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА 

ПОНОВНО УГРАÐИВАЊЕ, А ПРЕОСТАЛИ ДЕО ЗАПИСНИЧКИ ПРЕДАТИ НАРУЧИОЦУ НА УПОТРЕБУ. 

 

-  НЕУПОТРЕБЉИВИ МАТЕРИЈАЛ УТОВАРИТИ У ВОЗИЛО, ОДВЕСТИ ВАН ГРАДИЛИШТА, ИСТОВАРИТИ И ГРУБО РАЗАСТРТИ НА МЕСТО 

КОЈЕ ОДРЕДИ ИНВЕСТИТОР. 
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-  ГРАДИЛИШТЕ ПОСЛЕ РУШЕЊА И ОДВОЗА НЕУПОТРЕБЉИВОГ МАТЕРИЈАЛА (ШУТ И ДР.) МОРА БИТИ ЧИСТО, УРЕДНО И ОСПОСОБЉЕНО 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НОВИХ РАДОВА. 

 

-  ДЕЛОВИ ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ РУШЕ ИЛИ ДЕМОНТИРАЈУ МОРАЈУ БИТИ ТАЧНО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ОБЕЛЕЖЕНИ КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛА 

НЕПОТРЕБНА РУШЕЊА ИЛИ ДЕМОНТАЖЕ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА КОЈИ НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА РУШЕЊЕ ИЛИ ДЕМОНТИРАЊЕ. 

 

-  УКОЛИКО СЕ ГРЕШКОМ ИЗВОЂАЧА ПОРУШЕ ИЛИ ОШТЕТЕ ДЕЛОВИ ЗИДОВА ИЛИ КОНСТРУКЦИЈА КОЈИ НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА 

РУШЕЊЕ, ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈЕ ДУЖАН ДА ИХ ДОВЕДЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ О СВОМ ТРОШКУ. 

 

-  УКОЛИКО СЕ ПРИЛИКОМ РАДОВА ПОЈАВИ ПОТРЕБА ДА СЕ НЕКИ ДЕЛОВИ ЗИДОВА, КОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ СЛ. ПОРУШЕ ИЛИ 

ДЕМОНТИРАЈУ, А ПРОЈЕКТОМ НИСУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ИСТЕ ПОРУШИ ИЛИ ДЕМОНТИРА УЗ ПРЕТХОДНО 

ДОБИЈЕНИ ПИСМЕНИ НАЛОГ НАРУЧИОЦА РАДОВА, ОДНОСНО НАДЗОРНОГ ОРГАНА. 

 

-  ОВИ РАДОВИ ЋЕ СЕ , УКОЛИКО КАО ПОЗИЦИЈА НЕ ПОСТОЈЕ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА, ТРЕТИРАТИ КАО НАКНАДНИ РАД. 

 

-  КОД ВАЂЕЊА СТОЛАРИЈЕ - ПРОЗОРА И ВРАТА, ПРЕТХОДНО ИЗВРШИТИ НУМЕРИСАЊЕ И СКИДАЊЕ ПРОЗОРСКОГ КРИЛА СА РАМА 

ПРОЗОРА, ОДНОСНО КРИЛА ВРАТА СА ШТОКА ИЛИ ФУТЕРА, А ПОТОМ ВАДИТИ РАМОВЕ ИЗ ЗИДОВА ВОДЕЋИ РАЧУНА ДА СЕ ИСТИ НЕ 

ОШТЕТЕ. 

 

-  НАКОН ДЕМОНТАЖЕ КРИЛА ПРОЗОРА ИЛИ ВРАТА ПОНОВО КОМПЛЕТИРАТИ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ РАМОМ ИЛИ ШТОКОМ И УКОЛИКО 

СЕ ИСТА СТОЛАРИЈА ПОНОВО НЕ УГРАЂУЈЕ У ОБЈЕКАТ, ЗАПИСНИЧКИ ЈЕ ПРЕДАТИ НАРУЧИОЦУ РАДОВА. 

 

-  ЗИДНЕ ОБЛОГЕ ОД ДРВЕТА - ЛАМПЕРИЈА ИЛИ СЛ. НА ЗИДОВИМА КОЈИ СЕ РУШЕ, ПАЖЉИВО ЋЕ СЕ СКИНУТИ И СЛОЖИТИ НА МЕСТО 

КОЈЕ ОДРЕДИ НАДЗОРНИ ОРГАН. 

 

-  ЛЕПЉЕНЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ (ПВЦ, ТЕКСТИЛНЕ, ПАРКЕТ И СЛ.) ДРВЕНЕ СОКЛЕ, ЛАЈСНЕ И СЛ. ПАЖЉИВО ЋЕ СЕ ОДВОЈИТИ ОД ПОДЛОГЕ И 

СЛОЖИТИ НА МЕСТО КОЈЕ ОДРЕДИ НАДЗОРНИ ОРГАН. 

 

-  ДЕМОНТАЖА УГРАЂЕНОГ - ФИКСНОГ НАМЕШТАЈА ИЗВРШИЋЕ СЕ ПО КОМАДУ, А ИСТИ ЋЕ ЗАПИСНИЧКИ БИТИ ПРЕДАТИ 

ИНВЕСТИТОРУ УКОЛИКО СЕ ПОНОВО НЕ УГРАЂУЈЕ. 

 

-  РАДОВИ ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАВАТИ ПО М2 ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА, ПЛАТОА, ТРОТОАРА ИЛИ СТАЗА , А ПО М2 ИЛИ М3 ЗА ЗИДОВЕ И 

БЕТОНСКЕ ЕЛЕМЕНТЕ. 

 

- КОШТАЊЕ РАШЧИШЋАВАЊА ОБЈЕКТА ИЛИ ДЕЛА ОБЈЕКТА НАКОН РУШЕЊА И ОДНОШЕЊА НА ПРИВРЕМЕНУ ДЕПОНИЈУ У ОКВИРУ 

ГРАДИЛИШТА, КАО И РАЗВРСТАВАЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА УЛАЗЕ У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ ПОЗИЦИЈЕ. 
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-  СВЕ ОБАВЕЗЕ И ТРОШКОВИ ПО ОДРЕДБАМА ОВИХ ОПШТИХ УСЛОВА ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ИЗВОЂАЧА РАДОВА, УКОЛИКО ТО 

ПОЗИЦИЈОМ РАДА НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО, ПА ЈЕ ИЗВОЂАЧ ДУЖАН ДА ИХ УКАЛКУЛИШЕ У ЈЕДИНАЧНЕ ЦЕНЕ ПОЗИЦИЈА 

РУШЕЊА И НЕ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ НИКАКВА ДОДАТНА ПЛАЋАЊА. 

 

 

II     ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 

 

-СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ЗИДАРСКИХ РАДОВА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ РАДНОМ СНАГОМ, 

ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И ВАЖЕЋИМ 

СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 

 

-ЗИДАЊЕ ИЗВОДИТИ ТАЧНО ПРЕМА ПРОЈЕКТУ, СА ПРАВИЛНИМ ВЕЗАМА У ПОТПУНО ХОРИЗОНТАЛНИМ РЕДОВИМА БЕЗ СИТНИХ КОМАДА 

МАЊИХ ОД 1/4 ОПЕКЕ  И ТАКВИ КОМАДИ НЕ СМЕЈУ СЕ СТАВЉАТИ ЈЕДАН ДО ДРУГОГ У ЗИД. 

 

-ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СПОЈНИЦЕ МОРАЈУ БИТИ ПОТПУНО ИСПУЊЕНЕ МАЛТЕРОМ, ТЈ. БЕЗ ШУПЉИНА. МАЛТЕР У СПОЈНИЦАМА 

НЕ СМЕ ДА БУДЕ ДЕБЉИ ОД 10-12 ММ. СПОЉНЕ ФУГЕ ОСТАВИТИ ПРАЗНЕ У ДУБИНИ ОД 15-20 ММ. РАДИ БОЉЕ ВЕЗЕ МАЛТЕРА ПРИ 

МАЛТЕРИСАЊУ ЗИДОВА. ИСЦУРЕЛИ МАЛТЕР ИЗ СПОЈНИЦА ОКРЕСАТИ МИСТРИЈОМ ДОК ЈЕ ЈОШ СВЕЖ И ТАКВО МЕСТО ОБРИСАТИ 

САРГИЈОМ. 

 

- У ВИСИНИ НАДВРАТНИКА, КОД ПРЕГРАДНИХ ИЛИ ОБЗИДАНИХ ЗИДОВА ДЕБЉИНЕ Д=70 И 120 ММ ИЗРАДИТИ АРМИРАНО-БЕТОНСКИ 

СЕРКЛАЖ ВИСИНЕ Х=200 ММ, ШТО УЛАЗИ У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ ПОЗИЦИЈЕ. 

 

-ВЕЗУ ЗИДОВА ОД ОПЕКЕ СА АРМИРАНО БЕТОНСКИМ ЗИДОВИМА И СТУБОВИМА ИЗВЕСТИ ПОВЕЗИВАЊЕМ ЖИЦЕ ПРЕЧНИКА 3 ММ У 

СВАКОМ ДРУГОМ РЕДУ ОПЕКЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ИСПУШТЕНИМ ВЕЗАМА ИЗ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА.  

 

- ПРИЛИКОМ ЗИДАЊА ВОДИТИ РАЧУНА: 

 

 ДА СЕ СЛОГ ВЕЗА ОПЕКЕ КОЈИ ЈЕ ПРОЈЕКТАНТ ОДРЕДИО, ДОСЛЕДНО И КОРЕКТНО СПРОВЕДЕ ПО ЦЕЛОЈ ПОВРШИНИ ЗИДА, 

 

 ДА СЕ ОПЕКА, ПО ПОТРЕБИ, СЕЧЕ МАШИНСКИМ ПУТЕМ,  
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 ДА ФУГЕ БУДУ ПОТПУНО ХОРИЗОНТАЛНЕ, ОДНОСНО ВЕРТИКАЛНЕ И СА КОНТИНУАЛНОМ ШИРИНОМ СПОЈНИЦЕ. 

 

              ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ОБУХВАЋЕН ЈЕ САВ РАД, АЛАТ, МАТЕРИЈАЛ СА РАСТУРОМ, СПОЉАШЊИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ, СКЕЛЕ И 

СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА СТРУКТУРИ ЦЕНА. 

ТАКОЂЕ, ЦЕНОМ ЗИДАЊА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ИЗРАДА ИЗВОЂАЧКИХ ДЕТАЉА, КОЈИМА СЕ ДЕФИНИШЕ ОБЛИК И НАЧИН ОБРАДЕ, КАО И 

ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ОТВОРА И ЖЉЕБОВА ЗА ПРОЛАЗ ИНСТАЛАЦИЈА, СА КАСНИЈИМ ЗАЗИЂИВАЊЕМ ОПЕКОМ ИЛИ КРПЉЕЊЕМ ЖЉЕБОВА 

СА РАБИЦИРАЊЕМ И МАЛТЕРИСАЊЕМ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНЕ МОНТАЖЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ЗА СВЕ ОВЕ РАДОВЕ СЕ НЕЋЕ ПЛАЋАТИ 

ПОСЕБНА НАДОКНАДА. 

 

- НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊА БИЋЕ У СВЕМУ ПРЕМА ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАДЈЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИХ РАДОВА, ВАЖЕЋИМ НОРМАТИВИМА И ОДГОВАРАЈУЋИМ ТАЧКАМА ПРЕДМЕРА РАДОВА И ТО ПО М3 ЗА МАСИВНЕ ЗИДОВЕ 

И М2
 
ЗА ПРЕГРАДНЕ И ОБЗИДАНЕ ЗИДОВЕ, УКОЛИКО ТО ПОСЕБНИМ ПОЗИЦИЈАМА РАДОВА НЕ БУДЕ ДРУГАЧИЈЕ НАЗНАЧЕНО.  

 

МАЛТЕРИСАЊЕ  

 

- МАЛТЕР ЗА МАЛТЕРИСАЊЕ МОРА ДА ОДГОВАРА ОДРЕДБАМА У ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И ВАЖЕЋИМ  

СТАНДАРДИМА. 

 

- СА МАЛТЕРИСАЊЕМ ЗИДОВА ПОЧЕТИ ТЕК КАДА СЕ ОБЈЕКАТ РЕЛАТИВНО СЛЕГНЕ И КАДА СЕ ЗИДОВИ ПОТПУНО ОСУШЕ НА 

ОДГОВАРАЈУЋОЈ ТЕМПЕРАТУРИ АМБИЈЕНТА. 

 

- ПРЕ ПОЧЕТКА МАЛТЕРИСАЊА СПОЈНИЦЕ ЗИДОВА ОЧИСТИТИ И ИЗДУБИТИ НАЈМАЊЕ 15 ММ РАДИ  БОЉЕГ ПРИАЊАЊА МАЛТЕРА. 

ЗИДОВИ МОРАЈУ БИТИ ЧИСТИ И СУВИ, ОДНОСНО ДОБРО НАКВАШЕНИ. 

 

- БЕТОНСКЕ ПОВРШИНЕ СЕ МАЛТЕРИШУ САМО КАДА СУ У НАСТАВКУ ИЛИ САСТАВУ ЗИДАНИХ ПОВРШИНА И МОРАЈУ СЕ ПРЕТХОДНО 

ИСПРСКАТИ РЕТКИМ ЦЕМЕНТНИМ МАЛТЕРОМ РАЗМЕРЕ 1:1, ШТО СЕ НЕЋЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ, ВЕЋ УЛАЗИ У ЦЕНУ ПОЗИЦИЈЕ. 

 

- МАЛТЕРИСАЊЕ ИЗВРШИТИ ПРОДУЖНИМ МАЛТЕРОМ, У ДВА СЛОЈА УКУПНЕ ПРОСЕЧНЕ ДЕБЉИНЕ 20 ММ И ТО: 

 

 ПРВИ СЛОЈ РАДИТИ МАЛТЕРОМ КОЈИ СЕ СПРАВЉА ОД ГРУБОГ, ОШТРОГ ПРОСЕЈАНОГ ПЕСКА И, 

 

 ДРУГИ, ЗАВРШНИ СЛОЈ, МАЛТЕРОМ КОЈИ СЕ СПРАВЉА ОД ФИНОГ ПЕСКА. ОВАЈ СЛОЈ НАНОСИ СЕ НАКОН ШТО СЕ ПРВИ ГРУБИ 

СЛОЈ ДОБРО ОСУШИ. 

 

ЗА ИЗРАДУ ДРУГОГ, ЗАВРШНОГ СЛОЈА МАЛТЕР МОРА ДА БУДЕ ПРОСЕЈАН КРОЗ ГУСТО СИТО. 
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ПОВРШИНЕ ПОСЛЕ МАЛТЕРИСАЊА МОРАЈУ ДА БУДУ РАВНЕ И ГЛАТКЕ, БЕЗ ТАЛАСА, УДУБЉЕЊА ИЛИ ИСПУПЧЕЊА. ИВИЦЕ МОГУ 

БИТИ ПРАВЕ И ОШТРЕ ИЛИ МАЛО ЗАОБЉЕНЕ ОБОРЕНЕ ПО ЗАХТЕВУ ПРОЈЕКТАНТА, А УГЛОВИ НА САСТАВУ ЗИДОВА И ЗИДОВА СА 

ПЛАФОНОМ, ЧИСТИ И ПРАВИ. 

 

 

- У СВЕМУ ОСТАЛОМ, ВАЖЕ ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ. 

 

ОБРАЧУН СЕ ВРШИ ПО М2 СТВАРНО ОМАЛТЕРИСАНИХ ПОВРШИНА ЗИДОВА ПО ОДБИТКУ ОТВОРА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ  НОРМАТИВИМА.  

 

ПОСТАВЉАЊЕ И СКИДАЊЕ ЛАКЕ ПОКРЕТНЕ ЗИДАРСКЕ СКЕЛЕ У ПРОСТОРИЈАМА, КРПЉЕЊЕ ШЛИЦЕВА НАКОН ПОСТАВЉАЊА ИНСТАЛАЦИЈА, 

ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА, ПРОЗОРА И ВРАТА ОД МАЛТЕРА И ДРУГО, НЕЋЕ СЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ, ВЕЋ УЛАЗИ У ЦЕНУ МАЛТЕРИСАЊА.  

 

- НА СПОЈУ ЗИДОВА СА БЕТОНСКИМ ПОВРШИНАМА ЗИДОВА, СТУБОВА И СЕРКЛАЖА УНУТАР  ПРОСТОРИЈА, МАЛТЕРИСАЊЕ 

ЦЕМЕНТНИМ МАЛТЕРОМ ОЈАЧАВА СЕ РАБИЦ ПЛЕТИВОМ КОЈЕ СЕ ПОСТАВЉА ТАКО ДА ОБУХВАТА БЕТОНСКИ ДЕО И ЗИД ОД ОПЕКЕ У 

ПОЈАСЕВИМА ОД 150 ММ.  

 

III    ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 

 

 

       - СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ РАДНОМ 

СНАГОМ, ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И 

ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 

 

- САМО ОНИ РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ ПРОПИСНО И У КВАЛИТЕТУ КОЈИ ЈЕ ПРОПИСИМА И ПРОЈЕКТОМ ПРЕДВИЂЕН И ЗАХТЕВАН 

ИЛИ УОБИЧАЈЕНО ОЧЕКИВАН, УЗЕЋЕ СЕ У ОБРАЧУН. 

 

- ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ АТЕСТЕ ЗА СВЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОЈЕ НАМЕРАВА ДА НАБАВИ И 

УПОТРЕБИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ СВОЈИХ РАДОВА, АТЕСТИ МОРАЈУ БИТИ ИЗДАТИ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОВЛАШЋЕНИХ УСТАНОВА ЗА 

ОВУ ВРСТУ РАДОВА И НЕ СМЕЈУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА АТЕСТА ДО ДАНА КАДА ЈЕ ИЗВОЂАЧ 

ОТПОЧЕО СА ИЗВОЂЕЊЕМ ОВИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ. 

 

- ЗА ОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ НИСУ ДЕФИНИСАНИ ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИБАВИ АТЕСТЕ КОЈИ 

АДЕКВАТНО ОДГОВАРАЈУ СВОЈОЈ НАМЕНИ. 
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- ПОЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА ОБАВИЋЕ СЕ ПРЕМА ДИНАМИЦИ ГРАДИЛИШТА, А ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА 

УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИСТЕ, КАО И ДА ОБЕЗБЕДИ ДА О СВЕМУ ПРЕТХОДНО И БЛАГОВРЕМЕНО БУДЕ ОБАВЕСТАВАН НАДЗОРНИ ОРГАН.  

- ГАРАНТНИ РОК ЗА СВЕ УГОВОРЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА ДЕФИНИСАЋЕ СЕ УГОВОРОМ. 

-  СВЕ УГОВОРЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА ИЗВОДИЋЕ СЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ И ПРОЈЕКТАНТСКИМ УПУТСТВИМА, 

ДЕТАЉИМА, ТЕРМИЧКОМ ПРОРАЧУНУ И ПОЈЕДИНАЧНИМ ОПИСИМА РАДОВА ДАТИХ УЗ СВАКУ ПОЗИЦИЈУ НА ОСНОВУ ТОГА 

ИЗВОЂАЧ РАДИ СВОЈЕ ДЕТАЉЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ОПИСЕ ТЕХНОЛОШКИХ И ПОСТУПАКА ЗАШТИТЕ ВЕЋ УРАЂЕНОГ ПОСЛА ИЛИ ФАЗА 

ПОЗИЦИЈА РАДОВА, КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УВИДА НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ПРОЈЕКТАНТА, АЛИ УЗ ПУНУ СОПСТВЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНУ И 

ЛЕГАЛНУ ОДГОВОРНОСТ, УКОЛИКО ИХ ПРОЈЕКТАНТ ИЛИ ИНВЕСТИТОР ПИСМЕНО ПРИХВАТЕ КАО БОЉЕ РЕШЕЊЕ ОД ОНОГА КОЈЕ ЈЕ 

ИНДИЦИРАНО У ПРОЈЕКТУ И ОПИСИМА ИЗ ПРОЈЕКТА. 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ У СВАКОМ СЛУЧАЈУ ДУЖАН ДА УПОЗОРИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА, ПРЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, НА ЕВЕНТУАЛНЕ 

НЕДОСТАТКЕ У ДЕТАЉИМА И ИЗВОЂАЧКИМ ПЛАНОВИМА, КОЈИ МОГУ УТИЦАТИ НА КВАЛИТЕТ РАДОВА И СИГУРНОСТ ОБЈЕКТА И У 

ДОГОВОРУ СА ЊИМА ДА ИЗВРШИ ПОТРЕБНЕ ИЗМЕНЕ И ТО ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА. 

-  СКРЕЋЕ СЕ ПОСЕБНА ПАЖЊА ИЗВОЂАЧУ СВИХ ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА ДА СТРОГО ВОДИ РАЧУНА О СЛЕДЕЋЕМ: 

 

 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ САМО ПРЕМА ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНИМ ДЕТАЉИМА, А У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ 

ПРОПИСИМА, УПУТСТВИМА И ПРОВЕРЕНИМ, ОПРОБАНИМ, ИСПРАВНИМ И УСТАЉЕНИМ НАЧИНОМ РАДА, ПО ВРЕМЕНУ КОЈЕ 

ПОГОДУЈЕ ИЗВОЂЕЊУ ТИХ РАДОВА, ИЛИ УЗ АДЕКВАТНУ ЗАШТИТУ У СЛУЧАЈУ НАГЛИХ ВРЕМЕНСКИХ ПРОМЕНА, ИЛИ У СЛУЧАЈУ 

ДА ДОЂЕ ДО НЕПОГОДЕ. 

 

 СВИ ГРАЂЕВИНСКИ, ЗАНАТСКИ И ДРУГИ РАДОВИ КОЈИ ПРЕТХОДЕ ПОЈЕДИНИМ ИЗОЛАЦИОНИМ СЛОЈЕВИМА ИЛИ ТЕХНОЛОШКИМ 

ФАЗАМА, БИЛО ДА СУ У ВЕЗИ СА ЊИМА ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН ТЕХНОЛОШКИ МЕЂУЗАВИСНИ, ЧИЈЕ УПОРЕДНО ИЛИ КАСНИЈЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ СТВАРА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ИЗОЛАЦИЈА ОШТЕТИ, МОРАЈУ СЕ ЗАВРШИТИ ПРЕ ЊИХ, ОДНОСНО У ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

ТЕХНОЛОШКОЈ СЕКВЕНЦИ И ТО ПРЕМА ПРЕДВИЂЕНОМ, УСАГЛАШЕНОМ И ПРИХВАЋЕНОМ РЕДОСЛЕДУ. 

 

 ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА МОРА СЕ ПРОВЕРИТИ И КОНСТАТОВАТИ ИСПРАВНОСТ ВЕЋ ИЗВРШЕНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ РАДОВА, КОЈИ БИ МОГЛИ УТИЦАТИ НА КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И ТРАЈНОСТ 

ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА. О ТАКВИМ СВОЈИМ МОГУЦИМ ПОТРЕБАМА ИЗВОЂАЧ НА ВРЕМЕ И У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ ОБАВЕСТАВА 

ГЛАВНОГ ИЗВОЂАЧА, КОЈИ, СА СВОЈЕ СТРАНЕ, ТО И ДРУГЕ РЕЛЕВАНТНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ПРОЦЕДУРЕ СТАВЉА НА УВИД 

НАДЗОРНОМ ОРГАНУ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА, КОЈИ ПРЕТХОДЕ ИЗОЛАТЕРСКИМ РАДОВИМА. 

  

 СВИ МАТЕРИЈАЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА УГРАЂИВАЊЕ МОРАЈУ БИТИ У СВАКОМ ПОГЛЕДУ    ИСПРВАНИ.  

НЕИСПРАВНИ МАТЕРИЈАЛИ (ОШТЕЋЕНИ, СЛЕПЉЕНИ ИЛИ КОЈИ НИСУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ, ПРОПИСАНОГ КВАЛИТЕТА), НЕСМЕЈУ СЕ 

СКЛАДИШТИТИ, НИТИ ДРЖАТИ НА ГРАДИЛИШТУ, НИТИ УГРАЂИВАТИ. 
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 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ  ИЗВЕДЕНИ  ТАКО ДА  ПОЈЕДИНИ ДЕЛОВИ И СЛОЈЕВИ ИЗОЛАЦИЈЕ, КАО И ЦЕЛОКУПНЕ 

ЗАВРШЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ, МОРАЈУ У ПОТПУНОСТИ ОДГОВАРАТИ СВОЈОЈ НАМЕНИ, ЗАХТЕВИМА ДОБРОГ КВАЛИТЕТА, СИГУРНОСТИ И 

ДУГОТРАЈНОСТИ. 

- СЛОЈЕВИ ИЗОЛАЦИЈЕ НЕ СМЕЈУ СЕ ПОЛАГАТИ НА БЕТОНСКУ ПОДЛОГУ АКО У БЕТОНУ НИЈЕ ЗАВРШЕН ПРОЦЕС ВЕЗИВАЊА И 

ОЧВРШЋАВАЊА. 

-  ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА БИЛО КОЈЕ ОД УГОВОРЕНИХ ПОЗИЦЈА ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА, ПОДЛОГА СЕ МОРА ОТПРАШИТИ И ДОБРО И 

ПАЖЉИВО ОЧИСТИТИ ОД СВИХ НЕЧИСТОЋА, НЕВЕЗАНИХ ЧЕСТИЦА ПРАШИНЕ, ЕВЕНТУАЛНИХ РАЗНИХ МРЉА ОД УЉА, МАСТИ, 

КИСЕЛИНА И ДРУГО.  

- ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ СЕ ОБРАЧУНАВАЈУ ПО М2 ИЛИ М1 И ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ОБУХВАЋЕНО ЈЕ ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ 

УГРАЂУЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОТПАДАК КОЈИ СЕ СТВАРА ПРИЛИКОМ КРОЈЕЊА, ИЗРАДУ, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊУ, ПОМОЋНИ 

МАТЕРИЈАЛ, РАДНУ СНАГУ, УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, УТРОШАК ПОГОНСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И  ПЛИНА, КАО И 

СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА СТРУКТУРИ ЦЕНА . 

 

 

IV    АЛУМИНИЈУМСКИ  РАДОВИ 

 

 

-  СВЕ ПОЗИЦИЈЕ АЛУМИНИЈУМСКИХ РАДОВА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ РАДНОМ 

СНАГОМ, ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И 

ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 

 

- ЦРТЕЖИ АРХИТЕКТЕ И ОВИ ОПИСИ  БИЋЕ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ РАДИОНИЧКИХ ДЕТАЉА. 

 

-  СВИ АЛУМИНИЈУМСКИ  ЕЛЕМЕНТИ  ОДГОВАРАЋЕ У СВЕМУ ОВИМ ОПШТИМ УСЛОВИМА И БИЋЕ ИЗВЕДЕНИ У ДИМЕНЗИЈАМА И 

ОБЛИЦИМА ПРЕМА РЕЛЕВАНТНИМ ДЕТАЉНИМ ЦРТЕЖИМА. 

 

-  ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗРАДЕ ДЕТАЉНИХ РАДИОНИЧКИХ ЦРТЕЖА И ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ИЗВОДЈАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИ. 

 

-  ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ АЛУМИНИЈУМСКИХ ЕЛЕМЕНАТА БИЋЕ АЛУМИНИЈУМСКИ ПУНИ ИЛИ ШУПЉИ ВУЧЕНИ ПРОФИЛИ 

АНОДИЗИРАНИ У БОЈИ ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА.  

  

-  ФАСАДНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ПРОФИЛЕ РАДИТИ СА ПРЕКИНУТИМ ТЕРМИЧКИМ МОСТОМ, ОСИМ АКО ПОЈЕДИНАЧНОМ ПОЗИЦИЈОМ 

НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО. 

  

-  КОД АЛД ЕЛЕМЕНАТА УНУТРАШЊИ - ЕНТЕРИЈЕРСКИ ДЕО РАДИТИ ОД ПРОФЛИСАНОГ МАСИВНОГ ДРВЕТА ИЛИ ПРОФИЛИСАНОГ 

МЕДИЈАПАНА ЗАВРШНО ОБРАЂЕНОГ ФУРНИРОМ У БОЈИ ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА. 
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-  КОТВЕ, ШРАФОВИ, ВИЈЦИ, ЗАВРТЊИ, ЗАКИВЦИ И ДРУГИ ПРИЧВРСНИ МАТЕРИЈАЛИ БИЋЕ ОД ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ ЧЕЛИКА, 

АНТИКОРИЗИВНО ЗАПТИВЕНИ И ПРЕВУЧЕНИ КАДМИЈУМОМ. НА МЕСТИМА ГДЕ СУ ВИДЉИВИ БИЛЕ ИСТЕ ОБРАДЕ КАО И ВУЧЕНИ 

АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОФИЛИ. 

 

-  ПОДКОНСТРУКЦИЈА, АНКЕРИ, ПАКНЕ И СПОЈЕВИ БИЛЕ ОД АЛУМИНИЈУМА, НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА ИЛИ ПОЦИНКОВАНОГ ЧЕЛИКА. 

 

-  СВИ АЛУМИНИЈУМСКИ ЕЛЕМЕНТИ БИЋЕ УРАЂЕНИ ПРЕМА ОДОБРЕНИМ РАДИОНИЧКИМ ЦРТЕЖИМА И ДЕТАЉИМА, СА СТРУЧНОМ 

РАДНОМ СНАГОМ И ПОД РИГОРОЗНОМ ФАБРИЧКОМ КОНТРОЛОМ. 

 

- СПОЈЕВИ У РАМОВИМА И НА УГЛОВИМА БИЋЕ МЕХАНИЧКИ СПОЈЕНИ ИЛИ ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНИ ТАКО ДА ОСИГУРАВАЈУ ЈАК И ЧВРСТ 

СПОЈ. ЗАВАРЕНИ СПОЈЕВИ МОРАЈУ БИТИ ПЕРМАНЕНТНО ВОДООТПОРНИ И БЕЗ ОШТЕЋЕЊА ПОВРШИНСКЕ ЗАШТИТЕ. 

 

-  ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ  ДОЗВОЉЕНУ ТОЛЕРАНЦИЈУ ЗА ШИРЕЊЕ И СКУПЉАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ИЗЛОЖЕНИХ 

АТМОСФЕРСКИМ УТИЦАЈИМА, КАО И ДЕФОРМАЦИЈЕ НА ПРИТИСАК ВЕТРА. 

 ИЗВОЂАЧ ЋЕ СНОСИТИ СВАКУ ОДГОВОРНОСТ У ВЕЗИ ТАЧНОГ ПРОРАЧУНА, КВАЛИТЕТА И ДИМЕНЗИЈА. СВАКА ДЕФОРМАЦИЈА У 

АЛУМИНИЈУМСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА, НАПРСЛИНА ИЛИ ЛОМЉЕЊЕ СТАКЛА ЗБОГ НЕОДГОВАРАЈУЋЕ ИЛИ НЕОБЕЗБЕДЈЕНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

БИЋЕ ПОПРАВЉЕНИ ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА О ЊЕГОВОМ ТРОШКУ. 

 

-  АЛУМИНИЈУМ МОРА ИМАТИ ЈЕДАН СЛОЈ ПРОТИВ КОРОЗИЈЕ И ПРОТИВ ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ДВА МЕТАЛА КОЈИ СЕ ПРЕВЛАЧЕ 

ПРЕ МОНТАЖЕ. 

 

-  САСТАВИ - МЕСТА ДОДИРА АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОФИЛА И АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ ЗИДА ЗАПТИВАЈУ СЕ 

ДВОКОМПОНЕНТНИМ ТРАЈНО ЕЛАСТИЧНИМ ГИТОВИМА У БОЈИ ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА. 

  

-  СВЕ ЕКСПОНИРАНЕ И ВИДЉИВЕ ПОВРШИНЕ БИЋЕ МАШИНСКИ ИЗГЛАЧАНЕ ДО УЈЕДНАЧЕНЕ ЧИСТЕ ОБРАДЕ, БЕЗ ДЕФЕКТА, МРЉА ОД 

ФАРБЕ, ОГРЕБОТИНА И ДР. 

 

-  АЛУМИНИЈУМСКЕ ПРОФИЛЕ ЗАВРШНО ОБРАДИТИ ФАБРИЧКИ ЕЛОКСИРАЊЕМ ИЛИ ПЛАСТИФИЦИРАЊЕМ ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИ (СУВИМ 

ПОСТУПКОМ), ПРЕМА РАЛ-ТОН КАРТИ У ТОНУ ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА. 

 

-  КОД АЛД ЕЛЕМЕНАТА ДРВЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗАШТИТИТИ ДВОСТРУКИМ ПРЕМАЗОМ ЛАЗУРНОМ БОЈОМ И ЗАВРШНО ЛАКИРАТИ МАТ 

ЛАКОМ СА ЕВЕНТУАЛНИМ ДОДАТНИМ ТОНИРАЊЕМ У СВЕМУ ПРЕМА ПРИМЕЊЕНИМ МАТЕРИЈАЛИМА И БОЈАМА У ЕНТЕРИЈЕРУ 

ОБЈЕКТА. 

 

-  ЗАПТИВКЕ У СПОЈНИЦАМА РАДИТИ ОД ЕПДМ (ЕТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОМОНОМЕР) ПРОФИЛА. 

                               

-  ПОДОБНОСТ И РЕДОСЛЕД МОНТАЖЕ ЗАПТИВКИ МОРАЈУ БИТИ ДОБРО ПРОСТУДИРАНИ КАКО БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА ОПТИМАЛНА 

ПЕРФОРМАНСА И ЗАХТЕВАНА СИГУРНОСТ. 



23 

 

  

-  ЗАПТИВКЕ МОРАЈУ БИТИ ТАКВОГ КВАЛИТЕТА ДА ИЗЛОЖЕНОСТ ТЕМПЕРАТУРНИМ И ДРУГИМ АТМОСФЕРСКИМ УТИЦАЈИМА НА ЊИХ НЕ 

МОЖЕ УТИЦАТИ. 

 ЗАПТИВЕНОСТ НА ПРОПУШТАЊЕ ВАЗДУХА И ВОДЕ МОРА ОДГОВАРАТИ КЛАСИ ”Д”. 

 

-  ЗАПТИВНЕ ТРАКЕ И ЗАПТИВНА СРЕДСТВА СЕ ЗАХТЕВАЈУ НА СВИМ ЕКСПОНИРАНИМ МЕСТИМА. 

 

-  ЗАПТИВНЕ СПОЈЕВЕ ТРЕБА ПРЕТХОДНО ДОБРО ОЧИСТИТИ, А ПОТОМ ЗАЧТИТИТИ ТРАКОМ И ОДГОВАРАЈУЋИМ ГИТОВИМА И ДРУГИМ 

СРЕДСТВИМА, У СВЕМУ ПРЕМА ЗАХТЕВУ ПРОИЗВОЂАЧА. 

 

-  ЗА АДЕКВАТНУ СЕЛЕКЦИЈУ ЗАПТИВКИ, ТРАКА И ГИТОВА БИЋЕ ОДГОВОРАН ИЗВОЂАЧ. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЋЕ ПОКРИТИ СВЕ ЕКСПОНИРАНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ПОВРШИНЕ ЗАШТИТИНИМ СЛОЈЕМ КАКО У ТОКУ ТРАНСПОРТА И 

МОНТАЖЕ НЕ БИ ДОШЛО ДО ОШТЕЋЕЊА, МРЉА, АБРАЗИЈЕ МРЉА ЦЕМЕНТА И СЛИЧНО. 

 

-  СВИ ДЕЛОВИ, КАДА ЈЕ МОГУЋЕ, БИЋЕ ИСПОРУЧЕНИ НА ГРАДИЛИШТЕ У ПЛАСТИЧНИМ НАВЛАКАМА ИЛИ ДРУГОМ ЗАШТИТНОМ ОМОТУ. 

 

-  АЛУМИНИЈУМСКЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЛАГЕРОВАТИ ТАКО ДА НЕ ДОЂЕ ДО ТРЕЊА ИЗМЕДЈУ САМИХ ЕЛЕМЕНАТА ИЛИ ИЗМЕДЈУ ЕЛЕМЕНАТА И 

НЕКЕ ДРУГЕ МЕТАЛНЕ ПОВРШИНЕ. 

 

-  СВАКИ АЛУМИНИЈУМСКИ ДЕО КОЈИ ЈЕ ОШТЕЋЕН У ТОКУ ТРАНСПОРТА, ПРЕ И У ТОКУ МОНТАЖЕ БИЋЕ ЗАМЕЊЕН ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА 

О ЊЕГОВОМ ТРОШКУ. 

 УКОЛИКО ЈЕ НАКОН ЗАВРШЕНЕ МОНТАЖЕ НЕКИ АЛУМИНИЈУМСКИ ДЕО ОШТЕЋЕН ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ИЗВОЂАЧ ЋЕ ИСТИ 

ЗАМЕНИТИ О ТРОШКУ ПОЧИНИОЦА.  

  

-  ПРЕ ПРЕДАЈЕ НА УПОТРЕБУ ИЗВОЂАЧ ЋЕ УКЛОНИТИ ЗАШТИТНИ МАТЕРИЈАЛ И ОЧИСТИТИ ЕЛОКСИРАНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ЕЛЕМЕНТЕ 

ЛАНЕНИМ УЉЕМ ИЛИ ДРУГИМ СРЕДСТВОМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ КОЈЕ ЋЕ МУ ДАТИ СЈАЈ. 

 

                  СТАКЛО МОРА БИТИ УСАГЛАЋЕНО СА ВАЖЕЋИМ   СТАНДАРДИМА, НЕ СМЕ ИМАТИ ЗАТАМЊЕЊА, МЕХУРИЋЕ  И ДРУГЕ ГРЕШКЕ. БИЋЕ 

ИСПОРУЧЕНО У ОДГОВАРАЈУЋИМ КОНТЕЈНЕРИМА СА ИМЕНОМ ПРОИЗВОЂАЧА, ГАРАНЦИЈОМ, ТИПОМ, ДЕБЉИНОМ И ТЕЖИНОМ. 

  

-  ПРИ ЗАСТАКЉИВАЊУ СПЕЦИЈАЛНИМ СТАКЛИМА У СВЕМУ СЕ МОРАЈУ ПОШТОВАТИ ИНСТРУКЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА. 

  

-  УГРАЂИВАЊЕ СТАКЛА ИЗВРШИТИ ЗАПТИВКАМА ОД ЕПДМ ПРОФИЛА ОТПОРНИХ НА ТЕМПЕРАТУРНЕ ПРОМЕНЕ И АТМОСФЕРИЛИЈЕ И 

ПОМОЋУ СПЕЦИЈАЛНИХ АЛУМИНИЈУМСКИХ ВУЧЕНИХ ЛАЈСНИ. 

 

-  ПОСЕБНО ВОДИТИ РАЧУНА О ЗАШТИТИ  СТАКЛА ДО ЗАВРШЕТКА И ПРЕДАЈЕ РАДОВА ИНВЕСТИТОРУ. СВА ПОЛОМЉЕНА, ИЗГРЕБАНА ИЛИ 

НАПРСЛА СТАКЛА БИЋЕ ПРОМЕЊЕНА О ТРОШКУ ИЗВОЂАЧА ИЛИ ПОЧИНИОЦА. 
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 УКОЛИКО, НАКОН ПРЕДАЈЕ РАДОВА ИНВЕСТИТОРУ, ДОЂЕ ДО ОШТЕЋЕЊА СТАКЛА ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА 

ИСТА ЗАМЕНИ УЗ НАДОКНАДУ.        

   

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗА СВЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ  ЕЛЕМЕНТЕ ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ СА СВИМ ЧВОРОВИМА И ДЕТАЉИМА КОЈИ 

ТРЕБА ДА СЕ ИЗВЕДУ, ДА ИХ УСАГЛАСИ СА ПРОЈЕКТОМ И ДА ИХ ДОСТАВИ ПРОЈЕКТАНТУ НА САГЛАСНОСТ И ОВЕРУ. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ, ТАКОЂЕ, ДУЖАН ДА ПРОЈЕКТАНТУ ДОСТАВИ УЗОРКЕ АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОФИЛА, ЗАПТИВКИ, ГИТОВА, СТАКЛА И 

ОСТАЛОГ, КАО И АТЕСТЕ ЗА СВЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ. 

 

-  ИЗРАДА РАДИОНИЧКИХ ЦРТЕЖА, УСАГЛАШАВАЊЕ СА ПРОЈЕКТОМ, ДОСТАВА УЗОРАКА И АТЕСТА СЕ НЕЋЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ, ВЕЋ 

ПРЕДСТАВЉА УГОВОРЕНУ ОБАВЕЗУ ИЗВОЂАЧА. 

 

-  НАКОН ОВЕРЕ РАДИОНИЧКИХ ЦРТЕЖА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА О СВОМ ТРОШКУ УРАДИ КАРАКТЕРИСТИЧАН ДЕТАЉ ВЕЛ. 500/500 ММ И 

ДА ГА СА АТЕСТИМА ПРИБАВЉЕНИМ ОД НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ ДОСТАВИ ПРОЈЕКТАНТУ НА САГЛАСНОСТ. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ, ТАКОЂЕ, ОБАВЕЗАН ДА ПРЕ НО ШТО ПОЧНЕ СА ПРОИЗВОДЊОМ СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ОТВОРА НА ГРАДИЛИШТУ 

ПРОКОНТРОЛИШЕ И О ТОМЕ САЧИНИ ЗАПИСНИК ПОТПИСАН ОБОСТРАНО ОД ИЗВОЂАЧА  И  ИНВЕСТИТОРА. 

 

-  РЕДОВНО СВАКОДНЕВНО ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У ТОКУ РАДОВА, КАО И ЗАВРШНО ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА ЈЕ 

УГОВОРНА ОБАВЕЗА ИЗВОДЈАЧА. 

 УКОЛИКО СЕ ИЗВОЂАЧ ИСТЕ НЕ БУДЕ ПРИДРЖАВАО, АНГАЖОВАЋЕ СЕ ТРЕЋЕ ЛИЦЕ НА ЊЕГОВ ТЕРЕТ. 

 

-  ИЗВОДЈАЧ РАДОВА ЈЕ ДУЖАН ДА ОБЕЗБЕДИ ГАРАНЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА АЛУМИНИЈУМА, ОСТАЛИХ ПОМОЋНИХ И ВЕЗНИХ МАТЕРИЈАЛА И 

СТАКЛА ДА ЋЕ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ БИТИ БЕЗ ДЕФЕКТА У ПЕРИОДУ ОД ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДАТУМА ПЕДАЈЕ РАДОВА ИНВЕСТИТОРУ. 

 

-  УКОЛИКО ТОКОМ РАДА ИЛИ У ПЕРИОДУ ГАРАНТНОГ РОКА ДОЂЕ ДО ДЕФЕКТА У МАТЕРИЈАЛУ, ИЗВОЂАЧ ЋЕ ИСТИ ОТКЛОНИТИ О СВОМ 

ТРОШКУ. 

 

-  ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА ОБУХВАТА СЕ: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА, ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА СА УОБИЧАЈЕНИМ РАСТУРОМ, НОСЕЋА 

ПОТКОНСТРУЦИЈА, СВИ ПОМОЋНИ И ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЗАВРШНА ОБРАДА, ЗАСТАКЉИВАЊЕ, АЛАТ, СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ 

ТРАНСПОРТ, УГРАДЊА, РАДНЕ СКЕЛЕ, ИЗРАДА И ДОСТАВА УЗОРАКА, ПРОТОТИПОВА, СЕРТИФИКАТА И АТЕСТА, ЗАШТИТА 

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ДО ПРЕДАЈЕ ИНВЕСТИТОРУ И СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА СТРУКТУРИ ЦЕНА. 

 

V  КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 
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-  СВЕ ПОЗИЦИЈЕ КЕРАМИЧАРСКИХ РАДОВА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ РАДНОМ 

СНАГОМ, ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И 

ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 

 

- ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ АТЕСТЕ ЗА СВЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОЈЕ НАМЕРАВА ДА НАБАВИ И 

УПОТРЕБИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ СВОЈИХ РАДОВА. АТЕСТИ МОРАЈУ БИТИ ИЗДАТИ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНЕ ОВЛАШЋЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА ОВУ 

ВРСТУ РАДОВА, И НЕ СМЕЈУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, ПОЧЕВ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА АТЕСТА, ДО ДАНА КАДА ЈЕ ИЗВОЂАЧ 

ОТПОЧЕО СА ИЗВОЂЕЊЕМ ОВИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ. 

 

- АТЕСТОМ СЕ МОРАЈУ ПОТВРДИТИ СЛЕДЕЋЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА: 

 

 ДА СУ ИВИЦЕ ОШТРЕ, ПРАВЕ, ПАРАЛЕЛНЕ И НЕОШТЕЋЕНЕ, 

 ДА ПЛОЧИЦЕ НЕ САДРЖЕ НИКАКВЕ РАСТВОРЉИВЕ СОЛИ ИЛИ ДРУГЕ ШТЕТНЕ САСТОЈКЕ, 

 ДА ИМ ЈЕ ВИДЉИВА ПОВРШИНА  БЕЗ  ЗАРЕЗА И МЕХУРИЋА, 

 ДА ИМ ЈЕ БОЈА УЈЕДНАЧЕНА, 

 ДА ЈЕ УПИЈАЊЕ ВОДЕ У ГРАНИЦАМА ПРЕДВИЂЕНИМ ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА 

ЗА ОДГОВАРАЈУЋУ  ВРСТУ  ПЛОЧИЦА, 

 ДА СУ, ПО ПОТРЕБИ, КИСЕЛО ОТПОРНЕ. 

-  ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ - ЦЕМЕНТНИ МАЛТЕР ИЛИ ЛЕПАК МОРАЈУ ПО КВАЛИТЕТУ ДА ОДГОВАРАЈУ, ТАКОДЈЕ ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА, 

ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ АТЕСТИМА. 

-  ЦЕМЕНТНИ МАЛТЕР ИЛИ ЛЕПАК МОРАЈУ БИТИ НАНЕТИ У НОРМАТИВИМА ПРОПИСАНОЈ ИЛИ ПРОСПЕКТОМ ПРОИЗВОЂАЧА 

ПРЕДВИЂЕНОЈ ДЕБЉИНИ, ТАКО ДА ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОТПУНО И ТРАЈНО ПРИЈАЊАЊЕ КЕРАМИКЕ ЗА ПОДЛОГУ И НЕ СМЕЈУ ПРОМЕНИТИ 

НИТИ ОШТЕТИТИ ПОДЛОГУ. 

-  ЦЕМЕНТНИ МАЛТЕР МОРА БИТИ ПРИПРЕМЉЕН И ИЗРАЂЕН ОД МЕШАВИНЕ ЦЕМЕНТА И ПЕСКА И, ПО ПОТРЕБИ, СА ДОДАТКОМ НЕКОГ 

СРЕДСТВА ЗА УБРЗАЊЕ ВЕЗИВАЊА, ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ И, ПО ПОТРЕБИ,  ОБЕЗБЕЂЕЊА ДА БУДЕ ОТПОРАН НА ШТЕТНО ДЕЈСТВО 

КИСЕЛЕ СРЕДИНЕ. 

-  АДИТИВИ ЗА УБРЗАЊЕ ВЕЗИВАЊА МАЛТЕРА ИЛИ ПЛАСТИФИКАТОРИ НЕ СМЕЈУ ИЗАЗИВАТИ НИКАКВЕ ШТЕТНЕ ПОСЛЕДИЦЕ УСЛЕД 

ХЕМИЈСКИХ УТИЦАЈА ИЗАЗВАНИХ ПРИ ДОДИРУ ПОДЛОГЕ СА ОСТАЛИМ МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ. 

-  ВОДА МОРА БИТИ ЧИСТА, НЕ СМЕ ДА САДРЖИ НИКАКВЕ САСТОЈКЕ КОЈИ БИ ШТЕТНО ДЕЛОВАЛИ НА ПОДЛОГУ, КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ 

ИЛИ МАСУ ЗА ЗАПТИВАЊЕ. 

-  ЛЕПАК ЗА ЛЕПЉЕЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА МОРА БИТИ ДЕКЛАРИСАН ЗА ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ РАДОВА И АТЕСТИРАН У ОВЛАШЋЕНОЈ 

УСТАНОВИ. 
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ПРОИЗВОЂАЧ МОРА ДАТИ ДЕТАЉНА УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ ЛЕПИЛА, КАО И ЗА ПОТРЕБНЕ ПРЕДРАДЊЕ КОЈИХ СЕ ИЗВОЂАЧ МОРА 

СТРИКТНО ПРИДРЖАВАТИ. 

-  ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЛУЖЕ ЗА ЗАПТИВАЊЕ СПОЈНИЦА МОРАЈУ ОДГОВАРАТИ СВОЈОЈ НАМЕНИ И МОРАЈУ СЕ КОРИСТИТИ 

СТРИКТНО ПО УПУТСТВУ ПРОИЗВОЂАЧА. 

-  ПРЕ ФУГОВАЊА САЧЕКАТИ ДА СЕ ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОДЛОГА ПОТПУНО СТЕГНУ, А ПОТОМ ПРОВЕРИТИ ДУБИНУ И ЧИСТОЋУ 

СПОЈНИЦА. СПОЈНИЦЕ ИСПУНИТИ  У СВЕМУ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ И ДЕТАЉУ, А НАКОН ФУГОВАЊА ПЛОЧИЦЕ ОЧИСТИТИ ОД ВИШКА 

МАТЕРИЈАЛА. 

КАДА СЕ СПОЈНИЦЕ ПОТПУНО ОСУШЕ, ПЛОЧИЦЕ ПОЛИРАТИ СУВОМ КРПОМ. 

-  ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ШИРИНЕ СПОЈНИЦА ИЗМЕЂУ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА УПОТРЕБИТИ ПВЦ КРСТИЋЕ КОЈИ СЕ ПРЕ ФУГОВАЊА МОРАЈУ 

ОБАВЕЗНО УКЛОНИТИ. 

-  ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ОБЕЗБЕДИТИ ДА ПОДЛОГА БУДЕ ОДМАШЋЕНА И ПРИПРЕМЉЕНА ЗА ПРИХВАТАЊЕ ВЕЗИВНОГ СРЕДСТВА И 

ОБЛОГЕ ОД КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА. 

-  ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА И ПОДОВА У УНУТРАШЊОСТИ ОБЈЕКТА ЗАПОЧЕТИ НАКОН ШТО СУ ПОСТАВЉЕНИ РАМОВИ ЗА СТОЛАРИЈУ И 

БРАВАРИЈУ, А СВЕ ВРСТЕ ИНСТАЛАЦИЈА СПРОВЕДЕНЕ И ИСПИТАНЕ. 

 

ОБЛАГАЊЕ ЗИДНИХ ПОВРШИНА ИЗВЕСТИ ПОТПУНО РАВНО И ВЕРТИКАЛНО, БЕЗ ТАЛАСА, СА СПОЈНИЦАМА ПРЕМА ДЕТАЉУ. 

ХОРИЗОНТАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ПРАТИТИ ПО ЦЕЛОМ ОБИМУ ПРОСТОРИЈЕ, А ВЕРТИКАЛНЕ ИЗВЕСТИ ПОД ВИСАК. СВЕ ИВИЦЕ, ТАКОЂЕ, 

МОРАЈУ БИТИ ВЕРТИКАЛНЕ. 

 

У ПРОСТОРИЈАМА ГДЕ СЕ ПЛОЧИЦЕ ПОСТАВЉАЈУ ДО СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА, ПЛОЧИЦЕ МОРАЈУ ДА СЕ ПОСТАВЕ МИН. 30 ММ ИЗНАД 

СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА. 

 

-  ПОПЛОЧАВАЊЕ ПОДНИХ ПОВРШИНА ИЗВЕСТИ РАВНО, БЕЗ ТАЛАСА И ГРБИНА, СА ПОТПУНО РАВНИМ ПОВРШИНАМА, ИЛИ У НАГИБУ 

НА МЕСТИМА ГДЕ ЈЕ ТО ПРОЈЕКТОМ ПРЕДВИЂЕНО.  

 

- ПОЛАГАЊЕ ПЛОЧИЦА ОТПОЧЕТИ ТЕК ПОСЛЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПРОРАЧУНАВАЊА И УКЛАПАЊА ЊИХОВИХ ДИМЕНЗИЈА У СИСТЕМ 

ФУГА ПРЕМА ЗАХТЕВУ ПРОЈЕКТАНТА. 

 

-  У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПОДОВА ЗАБРАЊЕН ЈЕ СВАКИ САОБРАЋАЈ И  КРЕТАЊЕ ЉУДИ У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ТРИ  (3) ДАНА ОД МОМЕНТА  

ЗАВРШЕТКА ПОПЛОЧАВАЊА.  
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- ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ ЧУВА ОД ОШТЕЋЕЊА ДО ПРЕДАЈЕ ИНВЕСТИТОРУ, КАО И ДА СВА ЕВЕНТУАЛНО НАСТАЛА 

ОСТЕЋЊА ОТКЛОНИ О СВОМ ТРОШКУ. ПОД ОШТЕЋЕЊЕМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА НАПРСЛА,  ИЗГРЕБАНА  ИЛИ  ОКРЗНУТА  ПЛОЧИЦА.  

 

- ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ОБУХВАЋЕНА ЈЕ ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ, САВ РАД, СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ, 

ДАВАЊЕ УЗОРАКА И АТЕСТА, МАЊЕ ПОПРАВКЕ ПОДЛОГЕ, ПОТРЕБНА ПОКРЕТНА СКЕЛА, АЛАТИ, ЗАШТИТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ОД 

ОШТЕЋЕЊА ДО ПРЕДАЈЕ НАРУЧИОЦУ, ЧИШЋЕЊЕ, КАО И СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА СТРУКТУРИ ЦЕНА . 

 

VI    ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ 

 

 

- 1

0

0 

СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ПОДОПОЛАГАЧКИХ РАДОВА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И 

КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ РАДНОМ СНАГОМ, ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И 

МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА 

И ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 

 

- 5 ОВИМ ОПШТИМ ОПИСОМ ОБУХВАЋЕНИ СУ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ СВИХ 

ПОДНИХ ОБЛОГА КОЈЕ СЕ ЛЕПЕ НА ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНУ ПОДЛОГУ,  А САСТОЈЕ СЕ 

ОД:  

 ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА, 

 

 ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА СПЕЦИФИЧНИХ КАРАКТЕРИСТИКА (ГУМЕНИ, ПОДОВИ, 

СИНТЕТИЧКИ ЕПОКСИДНИ ПОДОВИ И АНТИСТАТИК ПОДОВИ ЛЕПЉЕНИ ДИРЕКТНО НА 

ПОДЛОГУ ИЛИ УЗДИГНУТИ) 

 

 ПОДНЕ ОБЛОГЕ ОД ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА 

 

- 1

1

0 

ПРЕДВИЂА СЕ ПОСТАВЉАЊЕ ТЕКСТИЛНЕ ОБЛОГЕ (ТЕПИХА, ИТИСОНА И СЛИЧНО), ВРСТЕ, 

КВАЛИТЕТА, БОЈЕ И ДЕЗЕНА ПРЕМА ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА УЗ САГЛАСНОСТ 

ИНВЕСТИТОРА, НА ОСНОВУ ПОДНЕТИХ УЗОРАКА. 

 

- 1

1

5 

ПОЛАГАЊЕ ОВИХ ПОДЛОГА ВРШИ СЕ ЛЕПЉЕЊЕМ НА ПРИПРЕМЉЕНУ ПОДЛОГУ ОД 

ЦЕМЕНТНЕ КОШУЉИЦЕ ИЛИ ЦЕМЕНТНОГ ЕСТРИХА, КОЈЕ СЕ ПРЕ ПОСТАВЉАЊА ПОДНЕ 

ОБЛОГЕ, ПО ПОТРЕБИ, РАВНАЈУ МАСОМ ЗА ИЗРАВНАЊЕ, ШТО УЛАЗИ У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ 

ПОДА И НЕ ПЛАЋА СЕ ПОСЕБНО. 
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- 1

2

0 

ПРЕ ПОСТАВЉАЊА ПОДНИХ ОБЛОГА ПОДНЕ ПОВРШИНЕ ПРЕГЛЕДАТИ, ОЧИСТИТИ, 

ОТПРАШИТИ  И  ОПРАТИ. 

 

- 1

2

5 

ОБОГЕ СЕ ЛЕПЕ НА АПСОЛУТНО ЧИСТУ И СУВУ ПОДЛОГУ ОДГОВАРАЈУЋИМ 

АТЕСТИРАНИМ ЛЕПКОВИМА, КОЈИ МОРАЈУ ДА ОБЕЗБЕДЕ ЧВРСТУ И ТРАЈНУ ВЕЗУ 

ПОДЛОГЕ СА ПОДНОМ ОБЛОГОМ. 

 

- 1

3

0 

ПОРЕД УПОТРЕБЕ ЛЕПКА, ОБЛОГЕ  СЕ МОГУ ФИКСИРАТИ ЗА ПОДЛОГУ ПОМОЋУ 

ДВОСТРУКО ЛЕПЉИВИХ ПВЦ ТРАКА ПОСТАВЉЕНИХ ПО ОБОДУ ПРОСТОРИЈА И НА 

СПОЈЕВИМА ТЕПИХА. 

 

- 1

3

5 

СВИ СПОЈЕВИ ТЕКСТИЛНИХ ОБЛОГА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПОТПУНО ПРАВО, БЕЗ 

УОЧЉИВИХ ОДСТУПАЊА У БОЈИ, ДЕЗЕНУ, ТКАЊУ И ПРАВЦУ ПРОТЕЗАЊА ВЛАКАНА. 

 

- 1

4

0 

ДУЖ СВИХ ОБИМНИХ ЗИДОВА, УКОЛИКО ПРОЈЕКТОМ НИЈЕ ОДРЕЂЕНО ДРУГАЧИЈЕ, 

ПРЕДВИЂА СЕ УГРАДЊА ДРВЕНЕ ПРОФИЛИСАНЕ И ЗАВРШНО ОБРАЂЕНЕ СОКЛЕ. СОКЛА СЕ 

ПОСЕБНО ОБРАЧУНАВА 

 

- 1

4

5 

ОБРАЧУНАВА СЕ ПО М2 ПОСТАВЉЕНЕ ТЕКСТИЛНЕ ОБЛОГЕ ПРЕМА ВРШТИ И КВАЛИТЕТУ 

ОДВОЈЕНИХ У ПОСЕБНЕ ПОЗИЦИЈЕ КОМПЛЕТНО СА МАСОМ ЗА ИЗРАВНАВАЊЕ. 

ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ОБУХВАЋЕНА ЈЕ ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ, САВ 

РАД, СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ, ДАВАЊЕ УЗОРАКА И АТЕСТА, ПРИПРЕМАЊЕ 

ПОДЛОГЕ, АЛАТИ, ЗАШТИТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ОД ОШТЕЋЕЊА ДО ПРЕДАЈЕ 

НАРУЧИОЦУ, ЧИШЋЕЊЕ, КАО И СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА 

СТРУКТУРИ ЦЕНА 

 

 ПОДОВИ ОД ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА СПЕЦИФИЧНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

 

- 1

5

0 

ПОДОВИ ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА СПЕЦИФИЧНИХ КАРАКТЕРИСТИКА (ГУМЕНИ, ПОДОВИ, 

СИНТЕТИЧКИ ЕПОКСИДНИ ПОДОВИ И АНТИСТАТИК ПОДОВИ ЛЕПЉЕНИ ДИРЕКТНО НА 

ПОДЛОГУ ИЛИ УЗДИГНУТИ) ИЗВОДЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПО ТЕХНОЛОГИЈИ ПРОИЗВОЂАЧА  СА  



29 

 

СТРУЧНОМ  РАДНОМ  СНАГОМ.  

 

VII    ЛАКЕ ЗИДНЕ ПРЕГРАДЕ 

 

 

- 1

0

0 

СВЕ ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ И МОНТАЖИ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИХ ПРЕГРАДА И 

ОБЛОГА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ 

РАДНОМ СНАГОМ, ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У 

СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ 

ВРСТУ РАДОВА. 

 

- 1

0

5 

ОВАЈ ОПШТИ ОПИС СЕ ОДНОСИ НА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ СЛЕДЕЋИХ ПРЕГРАДА И ОБЛОГА : 

 

- 1

1

0 

 ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ ОД ГИПСАНИХ ИЛИ ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА 

 ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ ОД ДРВЕНИХ ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛА 

 ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ ОД АЛУМИНИЈУМСКИХ ИЛИ ЧЕЛИЧНИХ ЛИМОВА 

 ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ ОД ОСТАЛИХ МАТЕРИЈАЛА (АЛУКОБОНД, КЛИРИТ, СТАКЛО, 

ПЛАСТИКА И ДР.) 

 

- 1

1

5 

ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ РАДИТИ СУВИМ ПОСТУПКОМ, СА ТИПСКОМ МЕТАЛНОМ ИЛИ 

АЛУМИНИЈУМСКОМ ФЛЕКСИБИЛНОМ ПОТКОНСТРУКЦИЈОМ. 

 

- 1

2

0 

СВИ МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ БИТИ ГАЛВАНИЗИРАНИ. 

АЛУМИНИЈУМСКИ ДЕЛОВИ ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ  БИТИ ЗАШТИЋЕНИ И ФИНАЛНО 

ОБРАЂЕНИ, А ВИДЉИВИ ДЕЛОВИ ФАБРИЧКИМ ЕЛЕКТРОСТАТСКИМ ПОСТУПКОМ БОЈЕНИ 

ПО РАЛ  ТОН КАРТИ, ПЛАСТИФИЦИРАНИ ИЛИ ЕЛОКСИРАНИ У ТОНУ ПО ИЗБОРУ 

ПРОЈЕКТАНТА. 

 

- 1

2

5 

ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ МОГУ БИТИ СА ЗВУЧНОМ И ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈОМ, ВРСТЕ И ДЕБЉИНЕ 

ПРЕМА ЗАХТЕВУ ПРОЈЕКТАНТА, ОПИСАНИ ПРЕМА ПОЈЕДИНАЧНИМ ПОЗИЦИЈАМА. 

 

- 1

3

0 

ГИПСАНЕ ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ РАДИТИ ОД ГИПСАНИХ ИЛИ ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА 

ДИМЕНЗИЈА ПРЕМА ПРОИЗВОДНОМ ПРОГРАМУ ПРОИЗВОЂАЧА И ЗАХТЕВУ ПРОЈЕКТАНТА, 

СА БАНДАЖИРАНИМ И ГИПСОМ ИСПУЊЕНИМ СПОЈНИЦАМА  РАДИ ПОСТИЗАЊА ЕФЕКТА 



30 

 

ПОТПУНО РАВНЕ И ГЛАТКЕ МОНОЛИТНЕ ПОВРШИНЕ. 

 

ГИПСАНЕ И ГИПС-КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ МОРАЈУ БИТИ НЕЗАПАЉИВЕ, СТАБИЛНОГ ФОРМАТА 

И СА АБСОРБЦИЈОМ ВОДЕ МАX. 1% ЗАПРЕМИНСКИ. 

 

- 1

3

5 

ДРВЕНЕ ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ РАДИТИ ОД ПЛОЧАСТИХ МАТЕРИЈАЛА, ВРСТЕ И СА 

ЗАВРШНОМ ОБРАДОМ ВИДНИХ ПОВРШИНА, ПРЕМА ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА, ОПИСАНИ 

ПРЕМА ПОЈЕДИНАЧНИМ ПОЗИЦИЈАМА. 

 

- 1

4

0 

АЛУМИНИЈУМСКЕ ЛИМОВЕ ФАБРИЧКИ ОБРАДИТИ ЕЛЕКТРОСТАТСКИМ ПОСТУПКОМ 

БОЈЕЊЕМ ПО РАЛ  ТОН КАРТИ ИЛИ ПЛАСТИФИЦИРАЊЕМ У ТОНУ ПО ИЗБОРУ 

ПРОЈЕКТАНТА. 

 

- 1

4

5 

СВЕ ОШТЕЋЕНЕ ДЕЛОВЕ ПРЕГРАДА И ОБЛОГА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ИЛИ ТОКОМ 

МОНТАЖЕ ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА О СВОМ ТРОШКУ ЗАМЕНИ НОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ.  

 

- 1

5

0 

ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА НА ОСНОВУ ШЕМА ДОБИЈЕНИХ ОД СТРАНЕ 

ПРОЈЕКТАНТА УРАДИ ДЕТАЉНЕ ЦРТЕЖЕ И ДА ИХ СА УЗОРКОМ ВЕЛИЧИНЕ 600x600 ММ. 

ДОСТАВИ ПРОЈЕКТАНТУ И ИНВЕСТИТОРУ НА САГЛАСНОСТ. 

 

- 1

5

5 

ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН, ТАКОЂЕ, ДА ЗА СВЕ ПРИМЕЊЕНЕ МАТЕРИЈАЛЕ НАРУЧИОЦУ ДОСТАВИ 

АТЕСТЕ НАДЛЕЖНЕ ОВЛАШЋЕНЕ УСТАНОВЕ, НЕ СТАРИЈЕ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА 

ИЗДАВАЊА АТЕСТА ДО ДАНА ЗАПОЧИЊАЊА РАДОВА. 

 

- 1

6

0 

ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ МОНТИРАТИ НАКОН ЗАВРШЕНЕ МОНТАЖЕ СВИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 

СВИХ ДРУГИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ У ОКВИРУ ЊИХ. 

 

- 1

6

5 

ДЕМОНТАЖА ИЗВЕДЕНИХ ПРЕГРАДА И ОБЛОГА И ЊИХОВА ПОНОВНА МОНТАЖА 

ПРОИЗАШЛА ИЗ ЛОШЕ КООРДИНАЦИЈЕ ПОСЛОВА НА ОБЈЕКТУ ПАДА НА ТЕРЕТ ИЗВОЂАЧА. 

 

- 1

7

0 

У ПРЕГРАДАМА СЕ МОРАЈУ ОСТАВИТИ СВИ ОТВОРИ ЗА ВРАТА, КАО И ОТВОРИ И ВЕЗЕ ЗА 

ИНСТАЛАЦИЈЕ КОЈЕ  ПРОЛАЗЕ КРОЗ ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ, ТЕ СЕ СВИ ПРОДОРИ, СЕЧЕЊА 

ИЛИ УКРАЈАЊА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА ИНСТАЛАЦИЈА ИЛИ РАСПОРЕДА САМИХ 

ПРЕГРАДА И ОБЛОГА НЕЋЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ, ВЕЋ УЛАЗЕ У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ. 
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- 1

7

5 

НАКОН ЗАВРШЕНИХ РАДОВА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ГРАДИЛИШТЕ ОСТАВИ ЧИСТО. 

 

- 1

8

0 

 

- 1

8

5 

ОБРАЧУН ЋЕ СЕ ИЗВРШТИ ПО М2 ГОТОВЕ ПРЕГРАДЕ И ОЛИ ОБЛОГЕ, А СВИ ОТВОРИ ДО 0.50 

М2 СЕ НЕ ОДБИЈАЈУ. 

 

ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ОБУХВАЋЕНА ЈЕ ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ, САВ 

РАД, СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ, ДАВАЊЕ УЗОРАКА И АТЕСТА, ПОТРЕБНА 

ПОКРЕТНА СКЕЛА, АЛАТИ, ЗАШТИТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ОД ОШТЕЋЕЊА ДО ПРЕДАЈЕ 

НАРУЧИОЦУ, ЧИШЋЕЊЕ, КАО И СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА 

СТРУКТУРИ ЦЕНА. 

 

 

VIII    СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ 

 

 

- 1

0

0 

СВЕ ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ И МОНТАЖИ СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА МОРАЈУ БИТИ 

ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ РАДНОМ СНАГОМ, 

ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ 

ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 

 

- 1

0

5 

ОВАЈ ОПШТИ ОПИС СЕ ОДНОСИ НА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ СЛЕДЕЋИХ СПУШТЕНИХ 

ПЛАФОНА : 

 

  МОНОЛИТНИ ПЛАФОНИ ОД ГИПСАНИХ ИЛИ ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА 

 ПЛАФОНИ ОД МИНЕРАЛНО ВЛАКНАСТИХ ПЛОЧА 

 ТРАКАСТИ АЛУМИНИЈУМСКИ ПЛАФОНИ 

 РЕШЕТКАСТИ - КАСЕТИРАНИ АЛУМИНИЈУМСКИ, МЕТАЛНИ ИЛИ ДРВЕНИ ПЛАФОНИ 

 

- 1

1

0 

ПЛАФОНЕ МОНТИРАТИ НА ТИПСКУ МЕТАЛНУ ИЛИ АЛУМИНИЈУМСКУ ФЛЕКСИБИЛНУ 

ПОТКОНСТРУКЦИЈУ КОЈА ПЛАФОНСКУ РАВАН СПУШТА НА ПРОЈЕКТОВАНУ ВИСИНУ. 

 

- 1

1

5 

ПОТКОНСТРУКЦИЈУ АНКЕРИСАТИ У МЕЂУСПРАТНО АРМИРАНО БЕТОНСКУ ПЛОЧУ. СВИ 

МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ БИТИ ГАЛВАНИЗИРАНИ. 

АЛУМИНИЈУМСКИ ДЕЛОВИ ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ, ТАКОЂЕ, БИТИ ЗАШТИЋЕНИ И 

ФИНАЛНО ОБРАЂЕНИ, А ВИДЉИВИ ДЕЛОВИ ФАБРИЧКИМ ЕЛЕКТРОСТАТСКИМ ПОСТУПКОМ 

БОЈЕНИ ПО РАЛ  ТОН КАРТИ, ПЛАСТИФИЦИРАНИ ИЛИ ЕЛОКСИРАНИ У ТОНУ ПО ИЗБОРУ 
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ПРОЈЕКТАНТА. 

 

- 1

2

0 

ТРАКАСТИ АЛУМИНИЈУМСКИ ПЛАФОНИ БИЋЕ ФАБРИЧКИ ЕЛЕКТРОСТАТСКИМ 

ПОСТУПКОМ БОЈЕНИ ПО РАЛ  ТОН КАРТИ ИЛИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ У ТОНУ ПО ИЗБОРУ 

ПРОЈЕКТАНТА. 

 

- 1

2

5 

ПЛАФОНИ ОД МИНЕРАЛНО ВЛАКНАСТИХ ПЛОЧА МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ СЛЕДЕЋЕ 

ЗАХТЕВЕ : 

 ДА СУ ПО ФОРМАТУ СТАБИЛНИ, БЕЗ КРИВЉЕЊА И ИЗВИЈАЊА ПЛОЧА У ПЕРИОДУ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

 ДА СУ ОТПОРНИ НА ПОЖАР У ТРАЈАЊУ ОД 90 МИНУТА 

 

-  МОНОЛИТНЕ ГИПСАНЕ ПЛАФОНЕ РАДИТИ ОД ГИПСАНИХ ИЛИ ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА 

ДИМЕНЗИЈА ПРЕМА ПРОИЗВОДНОМ ПРОГРАМУ ПРОИЗВОЂАЧА И ЗАХТЕВУ ПРОЈЕКТАНТА, 

СА БАНДАЖИРАНИМ И ГИПСОМ ИСПУЊЕНИМ СПОЈНИЦАМА  РАДИ ПОСТИЗАЊА ЕФЕКТА 

ПОТПУНО РАВНЕ И ГЛАТКЕ МОНОЛИТНЕ ПОВРШИНЕ. 

 

- 1

3

5 

ГИПСАНЕ И ГИПС-КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ МОРАЈУ БИТИ НЕЗАПАЉИВЕ, СТАБИЛНОГ ФОРМАТА 

И СА АБСОРБЦИЈОМ ВОДЕ МАX. 1% ЗАПРЕМИНСКИ. 

 

- 1

4

0 

ПРАВЦЕ ПОЛАГАЊА И СУЧЕЉАВАЊА ПЛАФОНА У СВИМ ПРОСТОРИЈАМА ОДРЕДИЋЕ 

ПРОЈЕКТАНТ. 

 

- 1

4

5 

СВЕ ОШТЕЋЕНЕ ДЕЛОВЕ ПЛАФОНА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ИЛИ ТОКОМ МОНТАЖЕ 

ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА О СВОМ ТРОШКУ ЗАМЕНИ НОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ.  

 

- 1

5

0 

ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА НА ОСНОВУ ШЕМА ДОБИЈЕНИХ ОД СТРАНЕ 

ПРОЈЕКТАНТА УРАДИ ДЕТАЉНЕ ЦРТЕЖЕ ПЛАФОНА И ДА ИХ СА УЗОРКОМ ПЛАФОНА 

ВЕЛИЧИНЕ 600x600 ММ. ДОСТАВИ ПРОЈЕКТАНТУ И ИНВЕСТИТОРУ НА САГЛАСНОСТ. 

 

- 1

5

5 

ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН, ТАКОЂЕ, ДА ЗА СВЕ МАТЕРИЈАЛЕ ПРИМЕЊЕНЕ ПРИ ИЗРАДИ 

СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА НАРУЧИОЦУ ДОСТАВИ АТЕСТЕ НАДЛЕЖНЕ ОВЛАШЋЕНЕ 

УСТАНОВЕ, НЕ СТАРИЈЕ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА АТЕСТА ДО ДАНА 

ЗАПОЧИЊАЊА РАДОВА. 

 

- 1

6

0 

ПЛАФОНЕ МОНТИРАТИ НАКОН ЗАВРШЕНЕ МОНТАЖЕ СВИХ ИНСТАЛАЦИЈА И СВИХ 

ДРУГИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ У ОКВИРУ СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА. 

 

- 1ДЕМОНТАЖА ИЗВЕДЕНИХ ПЛАФОНА И ЊИХОВА ПОНОВНА МОНТАЖА ПРОИЗАШЛА ИЗ 
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6

5 

ЛОШЕ КООРДИНАЦИЈЕ ПОСЛОВА НА ОБЈЕКТУ ПАДА НА ТЕРЕТ ИЗВОЂАЧА СПУШТЕНИХ 

ПЛАФОНА. 

 

- 1

7

0 

У СПУШТЕНИМ ПЛАФОНИМА СЕ МОРАЈУ ОСТАВИТИ СВИ ОТВОРИ И ВЕЗЕ ЗА МОНТАЖУ 

РАСВЕТНИХ ТЕЛА, АНЕМОСТАТА, ДИФУЗОРА И ДР. ТЕ СЕ СВИ ПРОДОРИ, СЕЧЕЊА ИЛИ 

УКРАЈАЊА ПЛАФОНА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА ИНСТАЛАЦИЈА ИЛИ РАСПОРЕДА  САМИХ 

ПЛАФОНА НЕЋЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАТИ, ВЕЋ УЛАЗЕ У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ. 

 

- 1

7

5 

СВЕТИЉКЕ ИСПОРУЧУЈЕ И ПОВЕЗУЈЕ СА ИНСТАЛАЦИЈОМ ИЗВОЂАЧ ЈАКЕ СТРУЈЕ, А 

УГРАЂУЈЕ ИХ ИЗВОЂАЧ СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА. 

 

- 1

8

0 

ПРИ ОБРАЧУНУ ПОВРШИНЕ СВЕТИЉКИ, АНЕМОСТАТА, ДИФУЗОРА И ДР., УКОЛИКО НИСУ 

ВЕЋЕ ОД 0.50 М2/КОМ, СЕ НЕЋЕ ОДБИЈАТИ ОД ПОВРШИНЕ ПЛАФОНА. 

 

- 1

8

5 

НАКОН ЗАВРШЕНИХ РАДОВА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ГРАДИЛИШТЕ ОСТАВИ ЧИСТО. 

 

- 1

9

0 

 

 

 

- 1

9

5 

ОБРАЧУН ЋЕ СЕ ИЗВРШТИ ПО М2 ХОРИЗОНТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ГОТОВОГ ПЛАФОНА. 

ВЕРТИКАЛНЕ ИЛИ КОСЕ ПОВРШИНЕ ПЛАФОНА НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ СЕ НЕЋЕ ПОСЕБНО 

ОБРАЧУНАВАТИ УКОЛИКО ПРОЈЕКТАНТ НЕ ОДРЕДИ ДРУГАЧИЈЕ. 

 

ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ОБУХВАЋЕНА ЈЕ ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ, САВ 

РАД, СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ, ДАВАЊЕ УЗОРАКА И АТЕСТА, ПОТРЕБНА 

ПОКРЕТНА СКЕЛА, АЛАТИ, ЗАШТИТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ОД ОШТЕЋЕЊА ДО ПРЕДАЈЕ 

НАРУЧИОЦУ, ЧИШЋЕЊЕ, КАО И СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА 

СТРУКТУРИ ЦЕНА. 

 

 

IX  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 

 

 

 

-  СВЕ ПОЗИЦИЈЕ МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНЕ СТРУЧНО И КВАЛИТЕТНО, СА КВАЛИФИКОВАНОМ 

РАДНОМ СНАГОМ, ОДГОВАРАЈУЋИМ АЛАТОМ И МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, 

НОРМАТИВИМА И ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОВУ ВРСТУ РАДОВА. 
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-  МАТЕРИЈАЛИ СЕ МОГУ УГРАЂИВАТИ И ПРИМЕЊИВАТИ САМО НА ОНИМ ПОВРШИНАМА ЗА КОЈЕ СУ ОДГОВАРАЈУЋИ, ПРЕМА СВОЈИМ 

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИМ И МЕХАНИЧКИМ ОСОБИНАМА И НАМЕНИ, ИМАЈУЋИ У ВИДУ МИКРО КЛИМУ И ДРУГЕ ОСОБЕНОСТИ 

ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА, Т. Ј. ДА БУДУ, ПО ПОТРЕБИ И ОТПОРНИ НА КОРОЗИЈУ, ХИДРОФОБНИ И ФУНГИЦИДНИ. 

 

-  МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ СТАНДАРДИМА МОРАЈУ БИТИ ПРВОКЛАСНОГ КВАЛИТЕТА И ЗА ОВЕ МАТЕРИЈАЛЕ ИЗВОЂАЧ ЈЕ 

ДУЖАН ДА ДОСТАВИ ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О ИЗВРШЕНОМ ИСПИТИВАЊУ. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ АТЕСТЕ ЗА СВЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОЈЕ УГРАЂУЈЕ.  АТЕСТЕ 

ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНА ОВЛАШЋЕНА УСТАНОВА И ОНИ НЕ СМЕЈУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА 

ДО ДАНА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБЈЕКТУ. 

-  ИНВЕСТИТОР ИМА ПРАВО ДА, ПО ПОТРЕБИ, ИЛИ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ, НА ТЕРЕТ ИЗВОЂАЧА ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА, КОЈЕ 

ИЗВОЂАЧ УПОТРЕБЉАВА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА. У ТУ СВРХУ ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРЕДА ИНВЕСТИТОРУ 

ОДГОВАРАЈУЋУ КОЛИЧИНУ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЋЕ СЕ ИСПИТИВАТИ. 

 

- АКО СЕ ИСПИТИВАЊЕМ УТВРДИ ДА НЕКИ МАТЕРИЈАЛ НЕ ОДГОВАРА ТРАЖЕНОМ И УГОВОРЕНОМ КВАЛИТЕТУ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН 

ДА ТАКАВ МАТЕРИЈАЛ УКЛОНИ СА ГРАДИЛИШТА, ОДСТРАНИ ЛОШЕ ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И ДА ИХ ИЗВЕДЕ ПОНОВО,  О СВОМ ТРОШКУ 

СА И УЗ УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЗАДОВОЉАВАЈУ УСТАНОВЉЕНЕ КРИТЕРИЈУМЕ КВАЛИТЕТА. 

 

-  ПОЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИХ РАДОВА МОРА ДА БУДЕ У СКЛАЂЕН СА УСТАНОВЉЕНОМ ДИНАМИКОМ ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА НА ГРАДИЛИШТУ, А ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИСТЕ, КАО И ДА ПОЈЕДИНОСТИ ИЗ ТАКВИХ 

ДОКУМЕНАТА ПРУЖИ НА УВИД НАДЗОРНОМ ОРГАНУ.  

 

- ДУЖИНА ТРАЈАЊА ГАРАНТНОГ РОКА РЕГУЛИСАЋЕ СЕ  УГОВОРОМ. 

 

- 140 ОБОЈЕНЕ ПОВРШИНЕ МОРАЈУ ДА БУДУ ЧИСТЕ, БЕЗ ТРАГОВА ЧЕТКИ И ВАЉАКА. БОЈА И ТОН МОРАЈУ ДА БУДУ УЈЕДНАЧЕНОГ 

ИНТЕНЗИТЕТА,  БЕЗ МРЉА. БОЈА МОРА ПОТПУНО ДА ПРЕКРИЈЕ ПОДЛОГУ. СВИ ЗАВРШЕЋИ ОБОЈЕНИХ ПОВРШИНА МОРАЈУ БИТИ 

РАВНИ И ПРАВИЛНИ, КАО И САСТАВИ СА ВРАТИМА, ПРОЗОРИМА И СЛ. 

 

-  НАНОШЕЊЕ БОЈЕ ЈЕ РУЧНО ИЛИ МАШИНСКИ  -  ШПРИЦАЊЕМ 

КОД ВИШЕСТРУКИХ ПРЕМАЗА ПРЕТХОДНИ ПРЕМАЗ МОРА БИТИ ПОТПУНО СУВ ПРЕ НЕГО ШТО СЕ НАНЕСЕ СЛЕДЕЋИ. 
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-  САМО НА СУВЕ И ПРИПРЕМЉЕНЕ ПОДЛОГЕ ДОЗВОЉЕНО ЈЕ   НАНОШЕЊЕ БОЈЕ. 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА ДОБРО ОЧИСТИ ПОДЛОГУ ОД МЕХАНИЧКИХ НЕЧИСТОЦА, ПРАШИНЕ И МАСНОЋА. 

-  ДИСПЕРЗИВНЕ  БОЈЕ, УЉНИ И БЕЗУЉНИ ЛАКОВИ, УЉАНЕ БОЈЕ И МАТ УЉАНЕ БОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ПОСТОЈАНЕ НА ПРАЊЕ УКОЛИКО, 

ПРЕМА УПУТСТВУ ПРОИЗВОЂАЧА, ПОСЛЕ РОКА ЗА ВЕЗИВАЊЕ МОГУ ДА СЕ ПЕРУ МЕКИМ СУНЂЕРОМ И ВОДОМ СА МАЛИМ 

ДОДАТКОМ (ОКО 1%) НЕУТРАЛНОГ СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ, А ДА СЕ ВОДА ПРИ ТОМ НЕ ОБОЈИ. 

-  ОБОЈЕНЕ ПОВРШИНЕ МОРАЈУ БИТИ ОТПОРНЕ НА СВЕТЛОСТ, УТИЦАЈ ТЕМПЕРАТУРЕ, РАЗНЕ ХЕМИЈСКЕ И МЕХАНИЧКЕ УТИЦАЈЕ, 

ВЛАГУ И АТМОСФЕРИЛИЈЕ.  

 

-УЉАНЕ  БОЈЕ НЕ СМЕЈУ ДА СЕ МРЕШКАЈУ И ДА ПУЦАЈУ. ЗА СВЕ ВРСТЕ ПРЕМАЗА УПОТРЕБИТИ БОЈЕ СА ПИГМЕНТИМА ОТПОРНИМ НА 

СВЕТЛОСТ. 

 

-ИЗБОР БОЈА ВРШЕ ПРОЈЕКТАНТ И ОДГОВОРНИ ПРЕДСТАВНИК ИНВЕСТИТОРА, ПО ДОГОВОРУ. 

 

-  ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОДНЕСЕ, ПРЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА, ТОН КАРТЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ МАТЕРИЈАЛЕ.  

ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УРАДИ ПРОБНЕ УЗОРКЕ ВЕЛИЧИНЕ 1,00 X 1,00 М ЗА СВАКУ ВРСТУ БОЈЕЊА И МОЖЕ ДА ПРИСТУПИ 

ФИНАЛНОМ БОЈЕЊУ ТЕК ПО ДОБИЈАЊУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ЛИЦА ОДРЕЂЕНОГ ДА ИЗВРШИ ИЗБОР БОЈА. МЕЂУТИМ, ОВАКВА 

САГЛАСНОСТ НЕ ЛИШАВА ИЗВОЂАЧА ОДГОВОРНОСТИ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА. 

 

-  ЗБОГ ЗАПАЉИВОСТИ ОДРЕЂЕНИХ БОЈА, ЛАКОВА И РАЗРЕЂИВАЧА ИЗВОЂАЧ СЕ МОРА СТРОГО ПРИДРЖАВАТИ УПУТСТВА 

ПРОИЗВОЂАЧА КАКО ЗА ВРЕМЕ РАДА, ТАКО И ПРИ УСКЛАДИШТЕЊУ МАТЕРИЈАЛА, ПА ЈЕ СТОГА ИЗВОЂАЧ ОБАВЕЗАН ДА ПРЕДУЗМЕ 

СВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ СХОДНО ХТЗ ПРОПИСИМА. 

 

-  НАКОН СВАКЕ УПОТРЕБЕ АМБАЛАЖУ ТРЕБА ПРОПИСНО ЗАКЛОПИТИ, А ТО ИСТО ВАЖИ И ЗА ПРАЗНУ АМБАЛАЖУ, КОЈА СЕ МОРА 

УРЕДНО УКЛАЊАТИ ИЗ РАДНОГ ПРОСТОРА. 

 

-  ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СПРЕЧИ ДА СЕ УСЛЕД НЕПАЖЊЕ СВОЈИХ РАДНИКА УПРЉАЈУ ВЕЋ ИЗВЕДЕНЕ 

ДРУГЕ ВРСТЕ РАДОВА ДРУГИХ ИЗВОЂАЧА. У ПРОТИВНОМ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА НАДОКНАДИ НАРУЧИОЦУ ВРЕДНОСТ 

ИЗВРШЕНИХ ПОПРАВКИ  НА  ТИМ  РАДОВИМА.  
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ПРЕ ПОЧЕТКА ПОСЛА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПИСМЕНИМ ПУТЕМ ОБАВЕСТИ НАДЗОРНОГ ОРГАНА О СВИМ ЗАПАЖЕНИМ ГРЕШКАМА 

ИЛИ ОШТЕЋЕЊИМА ВЕЋ  ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА, ПОСЛЕ КОЈИХ ОН ПОЧИЊЕ ДА РАДИ, КАКО БИ СЕ ОСИГУРАО ОД ПРЕУЗИМАЊА 

ОДГОВОРНОСТИ ЗА ЗАТЕЋЕНО СТАЊЕ И НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋИ КВАЛИТЕТ СВОГА ПОСЛА УСЛЕД ТОГА. 

 

- ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ИЗВРШИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВРШЕНИХ РАДОВА У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ. 

 

-  ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ ОБУХВАЋЕНА ЈЕ ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ, САВ РАД, СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ, 

ДАВАЊЕ УЗОРАКА И АТЕСТА, МАЊЕ ПОПРАВКЕ ПОДЛОГЕ, ПОТРЕБНА ПОКРЕТНА СКЕЛА, АЛАТИ, ЗАШТИТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ОД 

ОШТЕЋЕЊА ДО ПРЕДАЈЕ НАРУЧИОЦУ, ЧИШЋЕЊЕ, КАО И СВЕ ОСТАЛЕ ДАЖБИНЕ И ИЗДАЦИ ИЗВОЂАЧА ПРЕМА СТРУКТУРИ ЦЕНА .  

 

Хидротехнички  радови 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

Радове на изради водоводних и канализационих кућних инсталација треба извести у свему према овереној пројектној документацији и погодбеном 

предрачуну.Радови се изводе по упутству Надзорног органа, без кога се не могу вршити никакве измене, као ни извођење било које значајне фазе (нпр. затварање 

зидова, испитивање цеви и инсталација и др.)     Предрачун и услови за уступање и извршавање радова су саставни делови уговора о извршењу радова. Јединичне 

цене свих позиција радова обухватају: 

1.Све потребне припремне и завршне радове које обухватају квалитетан и у целини завршен посао. 

2. Све издатке за извршавање самих радова и то: за радну снагу, материјал са растуром, алат, оплату и скеле, фазонске комаде, трошкове монтаже, транспорт, 

режију, издатке за друштвене доприносе као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. 

3. У трошкове монтаже улази следеће: сав потребан рад и материјал, разношење цеви дуж рова и канала у објекту, транспорт, алат, сви фазонски комади, кројење, 

сечење и обрада цеви и фазонских комада, израда навоја (гвинтова) и осталих потребних делова који улазе у комплетно завршен посао, пробијање зидова и 

међуспратних конструкција, штемовање жљебова, привремено затварање отвора севи и санитарних уређаја и изолација цеви јутом или фалцом и битуменом, 

односно премазивање цеви и делова у рову са два слпоја битумена или битулита заједно са крпљењем и малтерисањем оштећених делова и површина приликом 

штемовања.  

4. У трошкове монтаже санитарних објеката (уређаја) улазе сви потребни делови за комплетно уграђен санитарни објекат са доводним и одводним цевима, 

помоћним материјалом, као и чишћење санитарних објеката. 

5. Извођач је дужан да о свом трошку изврши испитивање цевних инсталација и санитарних објеката по постојећим техничким прописима и то да довод испита на 

притисак који одреди Надзорни орган. Извођаћ је дужан да такође, о свом трошку изврши дезинфекцију свих постојећих водова, као и потребну анализу воде на 

извршеним радовима, што ће се констатовати грађевинским дневником, а документацију о анализи воде приложити уз исти. Након овога може се извршити 

технички преглед и пријем радова. Радови на водоводној инсталацији морају бити солидно и технички прописано изведени, са падом хоризонталних водоводних 

цеви према вертикали односно према испусном вентилу. 

6. Обавеза је Извођача да састави комисијски записник о испитивању водовода у присуству Надзорног органа, односно представника Инвеститора. 

7. У цену бетонских радова улазе сви трошкови за радну снагу, материјал и алат за справљање и уграђивање бетона, као и за остале потребне радове предвиђене 

техничким прописима. У јединичну цену бетона урачуната оплата и скеле и на плаћа се посебно. 

8. Уколико се изведу радови са материјалом који, или ако сами извођачки радови , не одговарају техничким прописима, пројекту или упутству Надзорног органа, 

Извођач радова је дужан да ове радове изведе поново о свом трошку, без икакве накнаде. 

 

Уколико је елаборат за извођење непотпун  или нетачан, извођач је дужан да благовремено тражи допуну или потребна тумачења. Неопходне преправке или 

рушења, која би настала због неиспуњавања наведених обавеза извођача у погледу пројекта, падају на терет Извођача, без права накнаде трошкова и продужења 

рока.  

Извођач је дужан да после извршених радова или по упутству Надзорног органа у току појединих фаза радова, доведе објекат у исправно стање за употребу, као и 

да затрпа и испланира ровове и рупе, очисти све објекте, инсталације и уређаје, као и да офарба све ливене санитарне уређаје и делове. 

Сви предходно набројани радови су урачунати у основне позиције и неће се посебно плаћати. 

Извођач је дужан да сачува све изведене и монтиране објекте, инсталације, уређаје и делове у исправном и чистом стању до примопредаје, а потребно обезбеђење 

за ово урачунато је у јединичне цене. 

Одступање од пројекта, које би проузроковало поскупљење изградње објекта, неће се признати и платити, ако предходно није дошло до одобрења од стране 

Надзорног органа, односно представника Инвеститора. 
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Електроенергетски радови 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 

 

2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ   

 

2.1 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 

2.2 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНУТРАШЊИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 

 

 2.2.1 Инсталације осветљења и прикључница опште намене 

 

 

2.3 УСЛОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

 

 

 

2 .1 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 

 Ови технички услови саставни су део пројекта и као такви обавезују: Инвеститора и Извођача при изградњи објеката. 

 Постројења и инсталације извести према текстуалном и графичком делу ове документације и важећим техничким прописима за извођење ових врста инсталација. 

 Постројења и инсталације извести у свему према одобреном пројекту (текстуалној и графичкој документацији), важећим SRPS IEC прописима и стандардима. 

 Извођач је дужан да пре почетка радова провери ову документацију на лицу места, па ако нађе да су потребне одређене измене или одступања ма које врсте, 

како у погледу техничког решења, тако и у погледу избора материјала, мора о томе консултовати надзорног органа, а у случају већих измена и пројектанта и 

прибавити од њих писмена упутства и сагласност за измене. 

 Инвеститор је дужан да одреди једно стручно лице, које ће вршити надзор над изградњом постројења и инсталација. 

 Сав материјал и опрема који се уграђује мора одговарати стандардима и бити првокласног квалитета, нов и неупотребљаван. Материјал који не испуњава ове 

услове не сме се уградити. 

 Сва уграђена опрема мора одговарати стандардима SRPS IEC, испитана према важећим прописима и снабдевена атестима. 

 Уграђивање појединих елемената инсталације мора се извести сагласно техничким прописима и описима датим у спецификацији и предрачуну. При томе се 

начин извођења радова мора усагласити са грађевинско-архитектонским решењима – детаљима, а такође и са решењима, детаљима осталих инсталација. 

 Код извођења радова има се водити рачуна да се што мање оштете већ изведене инсталације и носећа конструкција. Спровести временску и просторну 

координацију радова са осталим Извођачима. 

 Бушење и штемовање армирано бетонских конструкција може се вршити само уз писмену сагласност грађевинског надзорног органа. 
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 По завршеној изради предметних посторјења и инсталација Извођач је дужан да изврши сва испитивања и мерења према прописима важећим за предметне 

врсте инсталација и да оверене резултате ових испитивања и мерења достави Инвеститору. 

 По завршеној изградњи, пре пуштања у погон објекта, извршити сва потребна испитивања и пробни рад. 

 По завршетку свих радова Извођач и Надзорни орган Инвеститиора дужни су да оформе документацију у коју су унете све настале измене у циљу израде тачне 

документације изведеног стања. 

 

 

2.2 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНУТРАШЊИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 

 

2.2.1 ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ 

 

 За израду струјних кола осветљења и прикључница употребити пројектом предвиђене типове каблова и проводника. Проводнике и каблове поставити како је то 

назначено у графичком и текстуалном делу ове документације. 

 Затворени разводни ормани, чија висина  доње ивице од пода износи мање од 1,7м, морају имати браву са кључем. Све релевантне елементе разводних ормана проверити 

пре приступања реализацији. 

 Повезивање опреме у разводним орманима извршити изоловани проводницима, а крајеве проводника везати стезаљкама. Увод каблова у разводне ормане и остале 

потрошаче вршити помоћу бртвеница. Са унутрашње стране врата разводних ормана предвидети место за постављање једнополних шема. 

 Прикључци нултих и заштитних проводника морају бити приступачни и изведени посебним сабирницама или стезаљкама тако да се могу искључити појединачно и да 

се може распознати ком струјном колу припадају.  

 Каблови морају бити одабрани тако да се проводници разликују по боји: фазни проводници, заштитини и нулти проводник. Нулти и заштитини проводници морају у 

електро и механичком смислу представљају непрекидну целину и не смеју се осигуравати. 

 У изводима за сијалична места у инсталационим склопкама се прекида фазни вод. 

 Водове сећи тек када се на лицу места, према постављеним уређајима или тачно означеним местима извода, одреди стварна дужина вода. 

 Проводнике и каблове полагати у правим линијама без непотребних прелома и укрштања. При промени правца каблови се не смеју оштро савијати. 

 Полупречник савијања проводника и каблова мора одговарати условима произвођача проводника, односно каблова. 

 У инсталацијама изведеним у водонепропусној и противексплозивној заштити, на уводима у светиљку, прикључницу, разводну кутију и разводну таблу, цео проводник 

увести у бртвеницу, а поједине жиле раздвојити тек иза бртвенице. 

 При полагању водова и каблова на местима где су могућа механичка оштећења исте заштитити полагањем у металне цеви одговарајућег пречника и то до висине мин 

2,0м од газишта. 

 Заштитне водове светиљки и монофазних прикључница извести трећом жилом, а трофазних петом жилом у проводнику. Заштитне водове повезати у подразводима на 

заштитну сабирницу уземљења. 

 ПП проводници смеју се полагати у зид под малтер само у правој линији и то само водоравно и вертикално, док косо полагање није дозвољено. При водоравном 

полагању ПП проводника водити рачуна да два проводника међусобно буду удаљена најмање 10мм и да исти буду удаљени од таванице најмање 30мм. При 

вертикалном полагању водити рачуна да проводник буде удаљен од зидног отвора или угла најмање 15мм. 

 Заштитни слој малтера изнад ПП проводника не сме да буде мање од 6мм. 

 Разводна кутија, кутија за микропрекидаче или утикачка кутија полажу се непосредно у малтерисани зид, а учвршћују се помоћу гипса. 

 Изводи за сијалична места на зиду и таваници смеју се вршити само помоћу кутије и уводнице. 
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 Прекидаче инсталације осветљења поставити са оне стране врата на којој се ова врата отварају, на висини 1,5м, а утикачке шуко кутије на 0,3м од пода. Разводне ормане 

поставити на висини 0,8м од пода. 

 Након завршетка радова извршити спајање GRТ на заједнички уземљивач. 

 

 

 

2.3 УСЛОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

 

Отпор изолације између проводника инсталације према земљи мора износити најмање 500000 Ω за свако струјно коло када су сви прекидачи укључени и опрема 

постављена без потрошача. Мерење отпора вршиће се напоном од најмање 500 V DC (за називни напон струјног кола до 500 V АC). 

 

 Отпор петље кратког споја мора се проверити за најнеповољније потрошаче. 

 

 

Сва прописима посебно наведена испитивања која су специфична за конкретне инсталације и погоне, извести и о истим направити протокол о извршеним 

испитивањима. 

 

 

 

Телекомуникације 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

 

 

  1 ОПШТИ УСЛОВИ 

 

  2 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

  3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ СПОЉНЕ МРЕЖЕ  И ТТ  КАНАЛИЗАЦИЈА  

 

  4 МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У РАД 

 

 

 

 

1 ОПШТИ УСЛОВИ 

 



41 

 

1.1 Сви радови се морају извести у свему према пројекту и овим условима који су саставни део пројекта, као и према прописима који се могу применити 

на ову врсту инсталација. 

 

1.2 Објекат се мора изградити према одобреном пројекту. Уколико се у току градње појави оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта 

Извођач је дужан да за свако такво одступање прибави писмену сагласност надзорног органа Инвеститора, који ће по потреби упознати и пројектанта 

са изменом и тражити његову сагласност. 

 За одобравање већих одступања од одобреног пројекта која задиру у суштину техничког решења надлежан је пројектант који је овај пројекат израдио. 

 За одобравање већих одступања од одобреног пројекта која битно мењају план и предрачун или битно задиру у уговорене обавезе Извођача радова 

надлежан је Инвеститор. 

 

1.3  Радови на објекту могу отпочети тек по прибављању одобрења за градњу од надлежног органа, по обезбеђењу средстава рада, транспорта, 

заштите и по пријави градилишта органу којим је одобрио градњу. 

 

1.4  Пре отварања градилишта руководилац радова је дужан да заједно са надзорним органом Инвеститора провери усаглашеност пројекта са 

ситуацијом на терену. 

 

1.5  Уграђени материјал мора одговарати у свему важећим прописима, техничким условима и стандардима. По доношењу материјала на 

градилиште руководилац радова је дужан да материјал прегледа и његово стање констатује у грађевинском дневнику. Ако Извођач употреби материјал 

за који се касније утврди да не одговара, на захтев надзорног органа мора се такав материјал уклонити и уградити други који одговара прописима. 

 

1.6  Поред материјала и рад мора бити солидан. Све што би се у току рада и касније показало несолидно, Извођач је дужан да надоканди о свом 

трошку. 

 

1.7  Код извођења радова има се водити рачуна о координацијји радова са осталим извођачима, као и да се што мање оштећују већ изведене, 

односно постојеће инсталације. 

 Све отпатке и смеће које се јаве при извођењу радова Извођач је дужан да однесе са градилишта. Место одношења одпатака одређује Инвеститор. 

 

1.8  Укључивање у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање армирано-бетонских конструкција имају се вршити само уз 

писмену сагласност надзорног органа. 

 

1.9  Руководилац радова је дужан да свакодневно води грађевински дневник и грађевинску књигу и да отвори инспекцијску књигу. 

 

1.10 По завршетку свих радова Извођач мора извршити пробу инсталације према постојећим прописима. Добијени резултати мерењем морају одговарати 

прописима. 

 Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна Извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку. 

 

1.11  Преузимање инсталације од Извођача може се извршити тек после завршетка свих радова и испитивање исправности инсталације. 

 Након завршетка радова извођачка организација је обавезна да направи мерне протоколе и техничку докумнтацију изведеног стања које у оригиналу 

предаје Инвеститору. 
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1.12 Инвеститор је дужан да у уговору са Извођачем радова одреди период гарантног рока за ову инсталацију. Гарантни рок не сме бити краћи од годину 

дана, а рачуна се од дана пријема свих инсталација од стране корисника. У овом року Извођач је дужан да све кварове и недостатке инсталације, који 

произилазе као последица несолидног рада или лошег квалитета употребљеног материјала, отклони без права на накнаду или одлагање. 

 

 

 

 

2 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

2.1 Све уређаје поставити према диспозиоционим цртежима из овог пројекта. Евентуалне измене извршити на основу писмене сагласности надзорног 

органа. Пре почетка радова, Извођач је дужан да обележи места постављања уређаја, разводних ормана, разводних кутија и водова. 

 

2.2 Детаље причвршћивања уређаја на зид или одговарајуће носаче дефинише документација испоручиоца опреме. 

 

2.3 Након фиксирања, нивелације и ожичавања ормана за смештај уређаја, уградити опрему која је због транспорта посебно запакована у свему према 

документацији произвођача опреме. 

 

2.4  Инсталацију за интегрисану телефонско-интерфонско-рачунарску мрежу реализовати помоћу FTP каблова 6. категорије. 

 Инсталацију сигнализације пожара, провалне сигнализације, контроле приступа и система детекције гаса реализовати инсталационим телефонским 

кабловима са PVC изолацијом, алуминијумском фолијом у омотачу и бакарним проводницима пречника 0.8 mm. 

 Инсталацију система видео контроле, видео интерфонских веза и пријема РТВ сигнала реализовати коаксијалним кабловима 75 Ω. 

 

2.5  Све каблове и проводнике водити како је то предвиђено овим пројектом и то: 

 - по зиду или таваници на пластичним одстојним обујмицама у спуштеној таваници 

 - у зиду у пластичним инсталационим цевима. 

 - по кабловским регалима (на деловима трасе где има више од три кабла) 

 - по зиду у PVC каналима-транкинзима 

 

2.6  Сходно изабраној мрежној топологији (видети поглавље о избору топологије мреже), мрежни каблови се могу поделити у две групе:  

 •каблови који повезују опрему (switch-еве и рачунаре) са одговарајућим прикључцима на утичницама или patch-панелу где се користи FTP кабл 

категорије 6 (“Fly” FTP са четири парице лицнастог профила). 

 •каблови који повезују конекторе на patch-панелима са мрежним прикљкучним кутијама. У овом случају користи се FTP кабл категорије 6 (“Wall” FTP 

са четири парице пуног профила). 

 

2.7 FTP каблови који се користе морају бити категорије 6 по ISO/IEC 11801 стандарду. 

 

2.8 Мрежни каблови се, зависно од одлуке инвеститора, могу поставити: 
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 1. у зид (укопавањем) при чему се препоручује увлачење кабла у пластично гибљиво црево и 

 2. на зид коришћењем пластичних канала 

 

 Препоручујемо коришћење ПВЦ канала зато што су у случају проблема каблови директно доступни, а и много је једноставније касније проширивање 

мреже. 

 

2.9 Приликом постављања каблова неопходно је водити рачуна о следећим техничким условима: 

 

  1. потребни кабл сећи тек када се на лицу места одреди стварна дужина дела сегмента, 

 2. пре уграђивања испитати сваки комад кабла, 

 3. каблове повезивати према шеми датој у прилогу, 

 4. избегавати да се каблови постављају у непосредној близини енергетских водова, 

 5. водити рачуна о конкретном спајању каблова и конектора на крајевима делова сегмента, 

 6. уколико је неопходно бушење зидова ради провлачења каблова, при постављању каблова обавезно користити пластично гибљиво црево, 

 7. приликом уградње избегавати велика савијања кабла (минимални полупречник кривине 3цм), 

 8. извршити одговарајуће обележавање каблова и 

 9. по извршеном каблирању испитати постављене каблове и направити пројекат изведеног стања са уцртаним тачним путањама и дужинама 

утрошеног кабла. 

 

2.10 На крајевима сегмената мрежних каблова монтирају се RJ-45 женски конектори. Уколико се ради о крају сегмента кабла који води ка радној станици 

овај конектор се уграђује у специјалну прикључну кутију. Ако се ради о крају сегмента кабла ка мрежној опреми (свичеви) ови конектори се 

монтирају на посебне прикључне плоче (“patch panel”). Сваки кабл, прикључна кутија или прикључак на прикључној плочи мора бити прописно 

обележен у складу са ознакама које су дате на шемама у прилогу. Да би се реализовало комплетно повезивање мрежне опреме (свичеви, прикључне 

кутије) потребно је направити одговарајући број кратких (“patch”) каблова (FTP каблови категорије 6 “Fly” са четири парице лицнастог профила) са 

два мушка RJ-45 конектора на крајевима. Ови каблови спајају конекторе на прикључним плочама са конекторима на мрежној опреми. 

 

2.11 У све рачунаре у мрежи уграђују се 32-битни PCI мрежни Ethernet FTP адаптери (картице), са FTP прикључком. Повезивање прикључне кутије са 

мрежним адаптером рачунара, врши се помоћу FTP кабла потребне дужине. Предвиђено је коришћење FTP “Fly” кабла (категорије 6), са 4 парице, 

лицнастог профила. На крајевима овог кабла монтирају се RJ-45 конектори (кримповањем) од којих се један прикључује на мрежни адаптер радне 

станице, а други на прикључну кутију у просторији. 

 

2.12 Оваквим начином повезивања радних станица у мрежу обезбеђује се поуздани рад мреже. Механички квар на неком локалном сегменту, одвајање RJ-

45 конектора од приључне кутије или мрежног адаптера радне станице утицаће само на немогућност рада те радне станице, док остали део мреже 

нормално функционише. Поред ове предности, овакав начин реализације мреже омогућава да се, уколико дође до промене намене просторија 

(прелазак из оквира једне службе у другу и сл.) изврши лако премештање радних станица тако што би се оне прикључиле на било који други слободан 

мрежни прикључак. 

 

2.12 RJ-45 конектори се монтирају на каблове у складу са важећим стандардом ISO/IEC 8877 
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2.13 Све цеви и разводне кутије употребљене на деловима инсталација који се раде у цевима, морају бити од изолационог материјала. Унутрашњи пречник 

цеви мора одговарати пресеку и броју каблова, који се увлаче у њих, а према српским прописима. Цеви по зидовима и таваници се морају полагати 

под завршни слој обраде зида. 

 

2.14 Цеви се морају полагати тако да између две разводне кутије нема ни јендог места где би се могла скупљати кондензована вода. 

 

2.15 Код хоризонталних водова, цеви између две разводне кутије морају имати благи лук са теменом према горе, а падом крајева према разводним 

кутијама. 

 

2.16 ТК и ЕЕ каблови се паралелно полажу на одстојање које не сме бити мање од 20 цм. У случају хоризонталних распона ЕЕ каблови се полажу на 30 цм 

од таванице, на 10 цм изнад њих каблови за сигнализацију и друге инсталације, а на 10 цм изнад ових телефонски каблови. 

 Разводне кутије на тим кабловима постављају се по правилу једна према другој косо под углом од 45. При паралелном полагању тврдих цеви размак 

између појединих врста инсталације мора бити најмање 5 цм. 

 

2.17 Укрштање каблова ТК инсталација са ЕЕ кабловима треба избегавати. На местима укрштања, која треба извести под правим углом, растојање између 

једних и других каблова мора износити 10 мм, а где то није могуће треба поставити изолациони уметак 3 мм дебљине. 

 

2.18  Увлачење каблова у цеви треба вршити после завршне обраде зидова. 

 

2.19 При полагању каблова мора се водити рачуна да се каблови не оштете. На местима где каблови мењају правац правити благе кривине, чији 

полупречник не сме бити мањи од 15-струког пречника кабла. 

 

2.20 Инсталационе каблове за сигнализацију пожара полагати без прекида од једног до другог детектора. При томе детектори морају да буду у једној 

линији - није дозвољено гранање. На местима подножја детектора остављати каблове дужине минимално 30 цм. 

 

2.21 Сви метални делови телекомуникационих уређаја, разводних ормана, разделника и кабловских регала морају бити уземљени бакарним лицнастим 

проводником, повезивањем на уземљење објекта. 

 

2.22 На изводима за прикључење урађаја оставити довољно дужине тако да се уређаји могу поставити на датим диспозицијама. 

 Рачунарски прикључци (RJ-45) се постављају на 0,3 м од пода. 

 Изводи за ручне јављаче пожара су на 1,5 м од пода. 

 Изводи за алармне сирене се постављају на висини од 2.5 м од пода. 

 Сви разводни ормани постављају се на зид на висину осно 1.5 м од пода. 

 Уколико се инсталациони каблови постављају у цеви највише се два кабла могу поставити у цев  = 16 мм. 

 

2.23 У просторијама у којима се појављује влага или прашина потребно је предвидети уградњу ТК уређаја и апарата у одговарајућој IP заштити. 

 

2.24  При постављању детектора пожара мора се водити рачуна о следећем: 

 Растојање детектора од зидова и складиштене робе не сме бити мање од 0,5 м, осим у ходницима, пролазима или сличним деловима објекта чија је 
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ширина мања од 1 м. 

 Ако постоје греде или отвори за проток ваздуха испод таванице на растојању мањем од 0,15 м тада бочно растојање детектора мора бити намање 0.5 м. 

Складиштена роба или полице чије је растојање од таванице мање од 30 цм спречавају ширење дима, па се морају третирати као преграде (зидови). 

 Део крова који је спојен са просторијом, а чија површина прелази 10% укупне површине таванице те просторије, мора се третирати као посебна 

просторија. 

 Перфорирана таваница која обезбеђује вентилацију мора око детектора бити затворена на површини од најмање 1 м
2
. 

 Систем за дојаву пожара мора функционисати и када је вентилација укључена. У случају система за убацивање ваздуха у просторије важи следеће: 

 

 - детектори ( дима и топлоте ) се не смеју налазити на путу струје свежег ваздуха система за климатизацију и вентилацију, 

 - ако ваздушна струја излази из бочног зида кроз решетке, детектор мора бити удаљен најмање 1,5м од отвора за ваздух, 

 - ако су отвори за ваздух на плафону детекторе треба поставити симетрично између отвора. 

 

 У случају система за усисавање ваздуха из просторије морају се поштовати следећа правила: 

 

 - ако се отвори за ваздух налазе на таваници детекторе не би требало постављати испред твора већ у зони турбуленције, 

 - ако је отвор за ваздух на зиду непосредно испод таванице детектори се постављају испред отвора. 

 На степеницама бар један детектор мора бити постављен на таваницу највишег спрата. Ако су неки од спратова одвојени од највишег спрата вратима 

детектор се мора поставити на таваницу испред ових врата. На степеништу које је више од 12 м и нема вертикалне преграде мора се поставити 

додатни детектор бар на сваки трећи спрат или свако шесто одмориште.  

 У ходницима који су ужи од 3 м растојање између детектора сме да буде највише 15 м за детекторе дима, односно 10 м за детекторе топлоте. На 

укрштањима ходника обавезно мора бити постављен најмање по један детектор. 

 

2.25 По завршетку монтаже каблова обавезно обележити каблове помоћу металних прстенова и проверити разбрајање жила. Такође проверити да 

отпорност изолације испуњава следеће услове: 

 -отпор изолације а/б не сме да буде испод минималне вредности од 10 Mohm/km, 

 -отпор изолације а/з не сме да буде испод минималне вредности од 10 Mohm/km. 

  Сви резултати мерења морају задовољити ПТТ прописе за овакве врсте каблова. 

 

3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ СПОЉНЕ МРЕЖЕ  И ТТ КАНАЛИЗАЦИЈА 

3.1 Све каблове водити како је то предвиђено овим пројектом и то у PE цевима  110 мм. Пролазе каблова и PE цеви испод саобраћајница остварити кроз 

металне цеви  160 мм на дубини 1,0 м. 

 

3.2 Каблови морају бити одговарајуће механички заштићени. 

 

3.3 Приликом парелелног полагања ТК и ЕЕ каблова размак мора да износи најмање 0,5м за напоне до 1кV, 1м за напоне до 35кV, а 2м за напоне преко 

35кV. 

 

3.4 Ако се телекомуникациони и електроенергетски каблови укрштају, угао укрштања треба, по правилу, да буде 90, али не сме бити мањи од 45. 

  Вертикална удаљеност на месту укрштања између најближег телекомуникационог и најближег електроенергетског кабла мора да износи 30цм 
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за електроенергетске каблове напона до 250V, а 50цм за електроенергетске каблове напона преко 250V. 

 

  Ако се вертикална удаљеност од 50цм не може одржати, каблове на месту укрштања треба поставити у заштитне цеви дужине 2 до 3 м. И у 

овом случају вертикална удаљеност не сме бити мања од 30цм. 

 

  Заштитне цеви за електроенергетске каблове треба да буду од добро проводљивог материјала, а за телекомуникационе каблове од лоше 

проводљивог материјала. 

 

3.5 На местима спајања оставити довољне дужине (резерве) каблова, у ТТ окнима где је предвиђено настављање каблова И на месту спојнице, резерва 

треба да износи ц.ц.а. 3 м. 

3.6 Каблове одмеравати и сећи тек након премера трасе и одређивања потребних дужина. 

3.7 Услови приближавања и укрштања телекомуникационих каблова са осталим подземним или надземним објектима дати су у табели: 

 

 Редни 

број 

Врста подземног или 

надземног објекта 

Хоризонтална 

удаљеност (m) 

Вертикална 

удаљеност (m) 

Примедба 

1 Од водоводних цеви 0.6 0.5  

2 Цевоводи одводне 

канализације 

0.5 0.5  

3 Од регулационе линије зграде 

у насељимљ 

0.5 -  

4 Од трамвајских шина 1.2 0.8  

5 Од доње ивице насипа 

железничких шина и 

аутопутева 

5 -  

3.8 Каблови се морају настављати уз сагласност надзорног органа. У кабловској ТТ канализацији каблови се могу настављати само у ТТ окну, а каблови 

слободно положен у земљу (армирани каблови) могу се настављати помоћу спојнице предвиђене за директно полагање у земљу. При томе се 

настављање мора вршити обавезно лемљењем проводника. 

 

3.9 При полагању каблова, извођач је дужан да изврши обележавање (метални прстенови), провери разбрајање жила и измери отпорност изолације и 

разлику омске отпорности жила. 

 

3.10 Изолација телефонских каблова положених у земљу, према земљи и међусобно између жила мора да износи минимално 5000 М/км. 

 

 По завршеним радовима на полагању кабала извршити следећа мерења: 
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  - отпор изолације 

  - подужни отпор петље 

  - мерење преслушавања на ближим и даљим крајевима 

  - селективно мерење слабљења у опсегу 300 - 3400 Hz. 

 

Сви резултати мерења морају задовољити ПТТ прописе за овакве врсте каблова. 

  Записник са мерним резултатима треба да је саставни део документације изведеног стања. 

 

3.11 Дно рова за полагање ПE цеви, без обзира на врсту ископа, треба да је равно и покривено постељицом од песка дебљине 10-20 цм. 

 

3.12 При полагању ПE цеви за ТТ канализацију полупречник савијања треба да је минимум 5м. Место савијања цеви може се затрпати тек пошто надзорни 

орган изврши проверу. 

 

3.13 Спојнице за кабл треба да су атестиране и по димензијама одговарају кабловима који се настављају. 

 

 

4 МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У РАД 

 

4.1 Пре пуштања уређаја у рад, сви разводни ормани морају бити уземљени. 

 Вредност отпора уземљења мора се измерити и приложити у документацију за технички пријем. 

 

4.2 Извршити повезивање каблова у свему према овом пројекту и документацији произвођача опреме - без укључивања уређаја. 

 

4.3 Пре пуштања уређаја у рад мора се извршити обука послужилаца уређаја. Сви испоручиоци уређаја морају предати Инвеститору документацију за 

руковање и одржавање. 

 

4.4 Опрема се пушта у рад искључиво у присуству надзорног органа. Након прегледа уградње опреме и изведених веза, приводи се напон напајања и 

уређаји укључују. 

 

4.5 Програм финалних умеравања и испитивања уређаја и опреме одређује надзорни орган, а иста морају бити у складу са ПТТ прописима за уређаје. 

 

 

 

Машински радови 

 
 

1. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 
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а) ОПШТИ ДЕО 

1. Инсталација мора бити изведена у свему према пројекту и може се уступити само оном извођачу који је у стању да се обавеже и докаже да је у могућности 

да комплетну инсталацију испоручи, испита и пусти у погон. 

2. Пре почетка радова извођач је дужан да прегледа пројекат и упореди га са објектом и да о евентуалним недостацима пројекта или битним потребним 

променама обавести инвеститора и затражи његова даља упутства. 

3. Инвеститор је дужан да извођачу обезбеди затворен простор на градилишту за ускладиштење и припрему материјала. 

4. Извођач инсталације може бити само оно предузеће које располаже знањем и могућностима који се захтевају за израду ове врсте инсталација, тј.: 

- да може набавити, испоручити и монтирати све елементе инсталације предвиђене пројектом, и да има начина да за ову опрему прибави комплетну 

техничку документацију; 

- да располаже знањем и могућностима решавања свих детаља потребних за монтажу инсталације централног грејања, на одговарајући технички и естетски 

начин; 

- да располаже потребном контролном, мерном и регулационом опремом како би извршио добру регулацију свих елемената израђене инсталације. 

5. Сви елементи предвиђени пројектом за уградњу морају имати одговарајући сертификат. 

6. Елементи инсталације који нису серијски производ, већ се израђују посебно, морају бити израђени од материјала доброг квалитета и на најбољи начин 

који се предвиђа за ту врсту радова. Површинска заштита мора бити изведена тачно како је назначено у пројекту, а на местима где то није назначено, на 

начин уобичајен за ту врсту радова и у складу са прописима о квалитету. 

7. Пројектант објекта, као и извођач грађевинских радова, морају у договору са пројектантом и извођачем инсталације предвидети у зидовима довољно 

велике отворе и продоре за уградњу вертикалних и хоризонталних развода. 
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8. Извођач инсталације централног грејања мора координирати извођење својих инсталација са извођачима осталих инсталација, да не би дошло до 

неспоразума и до оштећења инсталације. 

 

б)  ГРЕЈНА ТЕЛА 

 

1. Као грејна тела се користе радијатори. 

2. За сва грејна тела која се уграђују мора се прибавити атест о квалитету и радним карактеристикама издат од за то меродавне институције. 

3. Грејно тело треба по правилу сместити слободно на конзоле у парапетном зиду прозора; изузетно другачије у случају када је то нужно због грађевинских 

разлога или због самог грејног тела. Уколико се испред грејног тела ставља маска, она мора омогућити што боље струјање ваздиха и мора се лако скидати. 

4. Санитарно-хигијенски захтеви при уградњи грејних тела су прегледност и доступност свих површина и елемената грејних тела ради одржавања њихове 

чистоће. 

5. Монтажно-грађевински захтеви су следећи: 

- да величина грејних тела не прелази габарите прозора и прозорске нише; 

- да се прикључци грејних тела на успонске водове изводе без сувишних савијања; 

- да се грејна тела уграде у хоризонталном положају. 

6. Приликом уградње грејних тела морају бити испуњени следећи услови: 

- одстојање задње стране радијатора од зида треба да износи 20-70 мм. зависно од врсте радијатора; 

- висина радијатора од пода треба да буде 100-150 мм. зависно од висине парапета; 

- ако је радијатор уграђен у нишу, или је изнад радијатора постављена даска, онда минимално растојање од горње површине радијатора до свода нише, 

односно до доње ивице даске треба да буде 70-120 мм. 

7. При уградњи радијатора на конзоле, оне се морају поставити тако да се радијатор ослања, а не да виси на њима. Број конзола треба одредити у принципу 

тако да за радијатор до десет чланака (ребара) долазе две, а на сваких наредних десет чланака још по једна конзола. Број држача треба да буде за један 

мање од броја конзола. 

8. Након формирања радијаторских батерија од потребног броја чланака, оне се морају добро опрати млазом воде од унутрашњих нечистоћа. 

9. Након завршетка монтаже и након успеле пробе на притисак, радијаторе треба демонтирати, добро очистити од рђе и нечистоће и заштитити темељном 

бојом. Лакирање радијатора врши се након поновне монтаже при температури радијатора од најмање 50°C. За фарбање радијатора треба употребити 

специјалне боје и лакове отпорне на високе температуре. Употреба различитих металних (бронзаних) боја не препоручује се због смањења коефицијента 

зрачења површине, а тиме и мањег одавања топлоте. 

 

в)  МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

1. Извођач је дужан да радијаторе предвиђене овим пројектом монтира на начин утврђен графичком документацијом, техничким описом и овим техничким 

условима. 

2. Сви зидарски радови потребни за причвршћивање држача, носача и других елемената инсталације, спадају у обавезу извођача инсталација. 
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3. Пре сваког штемовања или бушења бетона потребно је тражити сагласност надзорног органа грађевинских радова, односно захтевати да се грађевински 

посао изведе и дати упутство како да се изведе. Извођач је дужан да након уграђивања елемената изврши затварање рупа на начин који одговара врсти 

уграђених елемената. 

 

2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

 

1.  Инсталација мора бити изведена у свему према овом пројекту и може се уступити само оном извођачу који је у стању да се изричито обавеже и докаже да 

је у могућности да постројење испоручи, монтира регулише, испита и пусти у рад и то у целини, укључујући и аутоматику, тачно према пројекту. 

2.  Сви елементи постројења морају бити такви да у свим детаљима одговарају специфицираним карактеристикама и морају имати такве димензије да се 

могу уклопити у габарите предвиђене пројектом. 

3.  Извођач инсталације изјављује да располаже знањем и могућностима који се од извођача инсталације ове врсте захтева, тј: 

а) да може набавити, испоручити, монтирати, повезати са осталим елементима инсталације, регулисати и пустити у рад све елементе инсталације предвиђене 

овим пројектом као и да за ову опрему набави одговарајуће проспекте, упутства или објашњења која би му за ту сврху била потребна; 

б) да располаже знањем и могућностима разраде, допуне, усклађивања појединих детаља у оквиру монтаже инсталације, а које пројект третира и то на 

одговарајућем техничком и естетском нивоу. Ови детаљи се односе на: вешање цеви, израду чврстих и клизних ослонаца, вођење цеви за одвод 

кондензата до најближег одговарајућег места, уклапање опреме у архитектонско-грађевинску целину итд. 

 

4. СИСТЕМ СА ДИРЕКТНОМ ЕКСПАНЗИЈОМ 

4.1.    ОПШТЕ 

Као расхладни флиуд у систему са директном експанзијом користи се фреон R410А, који је мешавина фреона R32 и R125. Уље за подмазивање је полиетерско, 

тако да се не сме мешати са минералним уљима, стога никако не користити цевовод који се раније користио за друге типове флуида. 

Све цеви хоризонталног и вертикалног цевовода морају имати атест. Максимаини радни притисак у систему је цца 4,3 МПа, па треба користити бакарне цеви са 

минималним дебљинама цеви  према следећој табели: 

 

Пречник цеви (мм) Мин. радијална дебљина цеви (мм) Материјал 

06.35 (1/4") 0.8 мм Меки бакар(O) 

09.52 (3/8") 0.8мм Меки бакар(O) 

012.7 (1/2") 0.8 мм Меки бакар(O) 

015.88(5/8") 1.0 мм Меки бакар(O) 

019.05(3/4") 1.0 мм Бакар у шипкама(1/2H ili H) 

022.2   (7/8") 1.0 мм Бакар у шипкама(1/2H ili H) 

025.4   (1") 1.0 мм Бакар у шипкама(1/2H ili H) 

028.58(1-1/8") 1.25 мм Бакар у шипкама(1/2H ili H) 

031.75(1-1/4") 1.50 мм Бакар у шипкама(1/2H ili H) 

034.93(1-3/8") 1.50 мм Бакар у шипкама(1/2H ili H) 

041.28(1-5/8") 1.50 мм Бакар у шипкама(1/2H ili H) 
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За заваривање цеви извођач мора имати одговарајући број атестираних завариваца. За израду спојница и прирубничких спојева користити специјализован алат и 

материјал за израду инсталација са фреоном R410А (који се разликује од алата за рад са инсталацијама са R22). 

Уље које се користи уз Фреон R410 је драстично хигроскопније од конвенционалних. Бакарне цеви чувати запечаћене у затвореним просторијама, због 

могућности скупљања влаге и прљавштине унутар цеви, што би отежало успешно вакуумирање и припрему цевовода за пуњење  фреоном.   Цеви  отпечатити  

непосредно  пре  заваривања  елемената  цевовода. Обавезно запечатити слободне крајеве цеви након завршетка рада. За затварање цеви користити лемљење или 

хигрофобну самолепљиву траку, у зависности од рока и места складиштења. 

Приликом лемљења цевовода са спојевима јединица потребно је поставити влазну крпу око прикључка јединице у циљу спречавања незељеног прегревања 

уређаја. 

Обрада крајева цеви врши се према производачким препорукама, димензија за експандирање краја цеви су према датој табели: 

 

 

Пречник цеви (мм) A (мм) за фреон 

R410a 

A (мм) за фреон 

R22,R407C 

06.35 (1/4") 9.1 9.0 

09.52 (3/8") 13.2 13.0 

012.7 (1/2") 16.6 16.2 

015.88(5/8") 19.7 19.4 

019.05(3/4") 24.0 23.3 

 

 

Предвидети димензије МС спојница (фларе нут) ради повећања поузданости споја, према табели: 

 

Пречник цеви (мм) H (мм) за фреон 

R410A 

H (мм) за фреон R22, 

R407C 

06.35 ( l /4")  17.0 17.0 

09.52   (3/8") 22.0 22.0 

12.7     (1/2") 26.0 24.0 

15.88  (5/8") 29.0 27.0 

19.05   (3/4") 36.0 36.0 

 

 

Препоруке за димензију упуштања цеви при лемљењу (заваривању) 

 

-  

-  

-  

-  

 
 

 

 
Spoljnje 

dimenzije 

 

Прикључци 
Сппљне димензије      Унутрашое dimenzije 
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Пречник цеви  (мм) Зона споја 

Спољна дим. Унутрашња дим. Мин. дебљина преклапања 

 C F K G 

06.35 (1/4") 6.35 (±0.03) 6.45 (+0.04/-0.02) 7 6 

09.52 (3/8") 9.52 (±0.03) 9.62 (+0.04/-0.02) 8 7 

012.7 (1/2") 12. 7 (±0.03) 12.81 (+0.04/-0.02) 9 8 

015.88(5/8") 15.88 (±0.03) 16.00 (+0.04/-0.02) 9 8 

019.05(3/4") 19. 05 (±0.03) 19.19 (±0.03) 11 10 

022.2   (7/8") 22.2 (±0.03) 22.36 (±0.03) 11 10 

025.4   (1") 25.4 (±0.04) 25.56 (±0.03) 13 12 

028.58(1-1/8") 28.58 (±0.04) 28.75 (+0.06/-0.02) 13 12 

031.75(1-1/4") 34.90 (±0.04) 35.11 (±0.04) 14 13 

034.93(1-3/8") 38.10 (±0.05) 38.31 (+0.06/-0.02) 15 14 

041.28(1-5/8") 41. 28 (±0.05) 41.28(+0.06/-0.02) 15 14 

 

Цевовод заваривати само на начин да је правац и смер испуне споја лемом вертикално наниже и хоризонтално.  

Не вршити лемљење цевовода током кишних дана, нити када је велика влажност ваздуха.  

Током лемљења место заваривања испирати течним азотом! Квалитет лема мора да буде првокласан. Користити неоксидујуће жице за лемљење.  

Не користити постојеће цевоводе. Цеви се уцвршћују покретним и непокретним ослонцима, једноделним и дводелним цевним обујмица ма и конзолама по 

препорукама о максималном дозвољеном размаку измеду ослонаца у зависности од пречника цеви.  Код вертикалних водова учврсћења начелно треба да 

буду на средини етажних зидова. 

Конзоле и вешаљке на које се ослања цевовод, морају омогућити његово угиба, без могућности стварања слободно кретање  услед топлотних дилатација. При 

уграђивању носача и других ослонаца у зидове зграда и канала мора се употребити цементни малтер (употреба гипса је забрањена! ). Бушење 

конструкционих елемената зграде сме се вршити једино на основу одобрења и упутства надзорног органа за грађевинске радове. 

Заварена места на цевоводу морају да буду приступачна и видљива (никако затворена грађевинском конструкцијом). Места заварива ња обележавати тако да 

се у случају цурења фреона из инсталације лакше могу пронаћи.  

На пролазу кроз градевинску конструкцију, цеви не смеју бити чврсто узидане, већ увек мора да буде довољно места за слободан рад цеви услед промена 

температуре. Цеви водити кроз цевне цауре (хилзне) израдене од цеви или лима дебљине 1.5мм, дужине у сагласности са дебљином међуспратне конструкције. 

Пречник чауре треба да је већи од спољачшјег пречника изоловане цеви за 5-10 мм. Отвори за пролаз цеви могу се бушити само у договору са надзорним 

органом и шефом градилишта. 

Од прве рачве у систему до најдаље унутрашње јединице не може бити висе од 40 метара. 

Користити  искључиво  оригиналне  разделнике  и  рачве,  од   истог  произвођача од  ког  се испоручује опрема. Угао измеду одвојног крака Y рачве и 

хоризонталне равни ни у ком случају не треба да прелази 15°. Користити колена са повећаним радијусом кривине (тзв.дужа колена). 

 

Цевовод изоловати са одговарајућом изолацијом са парном баријером. 
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Обавезно изоловати и кондензну мрежу са изолацијом са парном баријером. Конденз мрежу водити са  падом од  мин  1%.  Ослонци за конденз мрежу треба да 

буду  на међусобним растојањима од 1.5м до 2м. Конденз мрежу поставити и на спољне јединице, у подручјима са ниском зимском температуром, где систем 

ради у режиму грејања, поставити бакарну конденз мрежу на спољну јединицу са грејачем конденз мреже. Препоручује се монтажа спољних јединица на 

постоља која треба да буду висине минимално 50 цм у односу на подлогу. Прикључак сваке јединице на заједнички одвод конденза треба започети са 

вертикалном деоницом са падом од барем 100 мм. 

При монтажи спољних јединица водити се произвођачким препорукама за сервисни простор измеду јединица и околних објеката.  

Спољне јединице треба да буду постављене на антивибрационе ослонце. 

Напајање спољних јединица у слуцају висекомпоненталних спољних јединица вршити за сваку јединицу (компоненту) посебним каблом. Повезивање јединица 

на напојну мрезу може   искључиво  обављати  овлашћени  електричар.   Земљити  јединице  према   Производацком упутству.  

Уколико су пређвидени жичани даљински управљачи за контролу рада унутрашњих јединица, треба их монтирати на висини од цца 1,5м. После извршених 

припрема за испитивање, треба извршити испитивање заптивености и чврстоће инсталације према упутсву које је саставни део ових  Техничких услова. Делове 

инсталације који нису предвиђени за испитни притисак потребно је одвојити од остатка мреже. 

После израде комплетног постројења, односно инсталације, успешно изведеног испитивања на чврстоћу и заптивеност и успешног пробног погона, потребно је 

извршити фарбарске радове и то: 

Све спољне површине цеви и опреме која се не изолује обојити и потом лакирати у складу са прописима ДИН 2403 и ДИН 2404, бојом и лаком постојаним на 

температури од 120°С, у тону по избору надзорног органа, 

Све видљиве површине конзола, носача и других елемената који се не греју, очистити, премазати два пута антикорозивним премазом, а потом обојити лаком.  

Ако је за израду објекта употребљен материјал који штетно делује на делове инсталације, извођач це у споразуму са извођачем грађевинских радова предузети 

мере за осигурање.У вези са овим изводач има право на продужетак рока и наплату насталих трошкова. 

4.2.    ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Све уређаје, цевоводе и арматуру треба подвргнути пуном техничком испитивању на притисак које има за циљ да установи усклађен ост конструкције уређаја, 

цевовода и арматуре са пројектним захтевима техничке сигурности. Успешност обављања ових испитивања уписује се у грађевински дневник. 

Пуно техничко испитивање се врши: спољним прегледом и испитивањем на заптивеност.  

Спољни преглед се врши без прекида у раду постројења, а при торн се обраћа пажња на целу инсталацију, као и на њене поједине елементе, а посебно 

арматуру. 

Испитивање на заптивеност врши се пре пуштања постројења у пробни погон. Пре испитивања на заптивеност постројење мора бит и очишћено, а сви 

елементи инсталације чврсто постављени, да не би дошло до цурења  или оштећења приликом испитивања. Инсталацију треба напунит и азотом, вредност и 

трајање пробног притиска: 

 

1. корак  O.5 MПa Мин. 3 минута За јако пропуштање 

2. корак 1.5 MПa Мин. 3 минута За средње пропуштање 

3. корак 4.15 MПa Мин. 24 сата За мало пропуштање 

 

Мерење вредности притиска врши се помоћу контролног манометра, тиме се контролишу истовремено и сви инсталисани манометри. См атра се да су 

уређаји и цевоводи издржали ово испитивање  ако  не  покажу  знаке оштећења  и  ако  нема  деформација  на  елементима инсталације. Неопходно је 

записати време и температуру на почетку и крају испитивања. Притисак се мења за максимално 0.01 МПа (0.1 кг/цм2) по 1º С. Пробно испитивање се 

на захтев комисије за технички преглед и пријем објекта може вршити и за време обављања техничког прегледа. О испитивању инстала ције обавезно 

водити записник, који треба да буде потписан од стране Надзорног органа.  
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Након завршетка пробног испитивања на заптивеност, потребно је извршити испитивање инсталације у смислу постизања свих радних параметара. 

Овим испитивањем посебно се проверава: 

да ли су у свим деловима инсталације постигнути пројектовани параметри;  

да ли арматура и уређаји уредно дејствују и  да ли систем делује без удара и шумова  

да ли су сви елементи инсталације стабилно изведени и отпорни на техничке дилатације.  

У оквиру овог испитивања врши се и мерење унутрашњих температура у свим загреваним/хлађеним просторијама. Мерење унутрашњих т емпература 

вршити при спољној температури минимално т = -5°С, у случају хлађења на температури минимално т= 30°С. Мерење се обавља на висини х = 1,2 м 

од пода, термометром класе тачности 0,5°С, а након три часа од почетка рада инсталације.  

Потребну, електричну енергију и остале трошкове пробног испитивања, сем радне снаге, плаћа и обезбеђује инвеститор.  

Након успешног завршетка функционалне пробе, инсталација се предаје инвеститору. Том приликом извођац је  дужан  да  преда  д ва   примерка   

писаних   упутстава  за  руковање инсталацијом. 

Сва пробна испитивања морају се обавити у свему према важецим стандардима, прописима и нормативима за ову врсту инсталација.  

4.3. ВАКУУМИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Након успешно извршеног (и од Надзорног органа потписаног) испитивања на заптивеност цевовода, треба извршити вакуумирање цевовода помоћу вакуум пумпе са 

неповратним вентилом. Користити вакуум пумпу која мозе постићи степен вакуума од 0.5 Торр (65 Па) након 5 минута рада. Вакуумметар треба да има опсег мерења 

од 650 Па и да има прецизност мерења од 130 Па. Препорука ROBINAIR 14010 Thermistor Vacuum Gauge. 

Након што је постигнут степен вакуумираности од 650 Па, вакуумирати инсталацију додатних сат времена, за које време се уклања  влага из цевовода. 

Сат времена након вакуумирања треба проверити да ли је степен вакуума порастао за више од 130 Па. Ако јесте, врло је вероватно да у инсталацији има још 

влаге или да није добра заптивеност цевовода. 

Ако се ни 3 сата након почетка вакуумирања не мозе постићи вакуум 650 Па, прекинути вакуумирање са азотним пуњењем. Пунити систем до притиска од 0.5 

Мпа, па вакуумирати поново. Ако се ни на овај нацин не постигне вакуум од 650 Па, поновити поступак.  

О вакуумирању инсталације обавезно водити записник, који треба да буде потписан од стране Надзорног органа. 

4.4. ПУЊЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ФРЕОНОМ 

Пуњење инсталације фреоном вршити на основу образаца за додатну количину фреона, у зависности од типа уређаја. Сугерише се консултација са инжењерима 

фирме која заступа уграђену опрему која је испоручила опрему, који би требало да софтверски израчунају количину фреона за допуну, на основу података о 

машинама И цевоводу. 

Ради прецизног утврђивања количине допуњеног фреона обавезно користити електронску вагу. О допуни инсталације фреоном обавезно водити записник, који 

треба да буде потписан од стране Надзорног органа. 

 

5. МОНТАЖА 

- Извођач инсталације дужан је да целокупну опрему предвиђену овим пројектом монтира на начин предвиђен цртежима, техничким описом и овим техничким 

условима. Извођач је дужан да обезбеди своју стручну и радну снагу, свој алат, машине, инструменте и све остало што је за монтажу потребно. Сви зидарски 

радови потребни за ношење елемената инсталације спадају у обавезу извођача ове инсталације. Пре сваког штемовања или бушења бетона потребно је тражити 

сагласност надзорног органа грађевинских радова односно захтевати да се грађевински посао изведе и дати упутство како да се изведе. Извођач је дужан да након 

штемовања и уграђивања елемената изврши затварање рупа на начин који одговара врсти елемента који је уграђен. 

- После монтаже инсталације потребно је извршити испитивање на притисак на непропусност при радним условима. Инсталацију треба пустити у рад и измерити 

температуру ваздуха у појединим просторијама. Мерење температуре врши се на средини просторије, на висини 1.2 м од пода. Све инструменте за мерење 

обезбеђује извођач.. Свака страна је дужна да плати своје особље, док се трошкови комисија свих врста деле на пола између извођача и инвеститора, ако то 

другачије уговором није установљено. 



55 

 

 

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА 

 

Радни притисак 

 Потребна вредност радног притиска на прикључним местима, при максималној потрошњи, са дозвољеним одступањима притиска, износи: 

 

Медијум 

Вредност радног притиска са 

граничним одступањима 

kПa бар 

Медицински гас 500 ± 50 5 ± 0,5 

 

 За мерење и контролу притиска у инсталацији за медицинске гасове смеју се користити само манометри специјално намењени за медицинску употребу, са 

ознаком класе тачности најмање 1,6 и називом медицинског гаса за који је намењен. 

 

Цевоводи 

 Због специфичности инсталације и познатог антибактерицидног дејства бакра, разводна мрежа медицинских гасова изводи се од специјалних, 

атестираних, одмашћених и дезоксидираних високофосфорних бакарних цеви. Крајеви цеви морају бити затворени да се цеви не би запрљале и замастиле у току 

транспорта и складиштења. 

 Цеви морају бити израђене у складу са одредбама стандарда који регулишу техничке услове за израду и испоруку, мере и одступања и физичке 

карактеристике бакарних цеви које одговарају за медицинску употребу. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму и испоручују се као  тврде праве цеви 

дужине 5 м.  

 Спајање бакарних цеви за медицинску употребу врши се искључиво бакарним фитинзима и преклопним или навојним спојевима, тврдим лемљењем са 

сребром у заштитној атмосфери ацетиленског пламена, без употребе кисеоника. За навојне спојеве као заптивни материјал користи се неоргански материјал, 

првенствено тефлонске траке. 

 Бакарне цеви морају бити одмашћене са унутрашње стране. Остатак садржаја угљеника на унутрашњој површини цеви која се испоручује као одмашћена 

не сме да пређе 0,20 мг/дм². После одмашћивања, за монтиране цевоводе дозвољена максимална вредност садржаја заосталог угљеника је 0,25 мг/дм². 

 Одмашћивање цевовода и арматуре врши се раствором натријум-бикарбоната (сода-бикарбона) или тринатријум-фосфата. После одмашћивања врши се 

испирање топлом водом. Забрањена је употреба органских растварача за одмашћивање. Руке, одећа и алат радника који врше монтажу инсталације не смеју бити 

замашћени. 

 Цевоводи се спајају тврдим лемљењем, заваривањем или растављивим спојевима. Сва места спајања са унутрашње стране цеви треба да буду без оксида и 

течних материја. Растављиви спојеви не смеју бити изведени са заптивачима оштрих ивица. 

 Издувни цевоводи инсталације за вакуум могу бити израђени од ПВЦ цеви које се спајају лепљењем у циљу постизања херметичности. Пре спајања 

лепљењем сви делови ПВЦ цевовода морају се добро очистити помоћу специјалног средства, нпр. "Tangit-Spezial-Kleber". 

 Флексибилне везе за медицинске гасове морају издржавати радни притисак од 40 бар при температури од 40°С, при времену дејства од најмање 15 

минута. Свако флексибилно црево мора имати атест произвођача о квалитету материјала, максимално дозвољеном радном притиску, испитном притиску, радној 

темпаратури и по потреби о компатибилности са кисеоником. 
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 За заптивање користити само заптиваче од бакра, фибера, пербунана и тефлонску траку. Забрањена је употреба картона, гуме или другог органског 

материјала који се распада током времена и који може погоршати квалитет медицинских гасова, као и оних који нису компатибилни са кисеоником. 

 Цевоводи треба да буду тако положени да се избегну механичка оштећења, корозија, замрзавање и контакт са уљем. Узимајући у обзир ове захтеве, 

цевоводи се могу полагати и у земљу. Цевоводи се не смеју полагати у шахтовима лифтова и вентилационим каналима. 

 На местима пролаза кроз зидове и међуспратне конструкције бакарне цеви за медицинске гасове морају бити заштићене челичним чаурама пречника већег 

најмање 20 мм. Простор између цеви и чауре испунити незапаљивим материјалом. 

 Цевоводи треба да буду уземљени са прелазним отпором мањим од 0,03 ома.  При томе се цевоводи не смеју везивати за уземљење других уређаја.  

 Ослонци цевовода треба да буду од материјала отпорног на корозију. За ослањање цевовода не смеју се користити ослонци других инсталација.  

 Растојање између цевовода за медицинске гасове и других инсталација мора бити најмање 250 мм. Висина постављања цевовода унутар просторија мора 

бити најмање 2,2 м мерено од пода просторије. Цевовод кисеоника поставља се изнад свих других инсталација. 

 За растојања ослонаца важе следеће вредности: 

 

Спољни пречник цевовода,   

мм 

Растојање ослонаца, 

m 

do 15 1,5 

22 do 28 2,0 

35 do 54 2,5 

 

Запорни вентили 

 Запорни вентили унутар система цевовода треба да служе за затварање појединих секција, да би се код радова на цевоводима осигурала заштита подручја 

која нису у квару. За затварање комплетног система цевовода медицинских гасова предвиђа се један запорни вентил који треба да се налази у станици. 

 Запорни вентили треба да буду постављени на лако приступачним местима и са ознаком врсте гаса и са ознаком секције цевовода коју покрива. Запорни 

вентили треба да буду заштићени од руковања неовлашћених лица. 

 Запорни вентили за подручја снабдевања која покривају треба да буду постављени у контролне вентилске касете које се могу закључавати. Очитавање 

радног притиска секције коју покрива запорни вентил треба да буде омогућено без отварања касете. 

 Проширења, измене и други потребни радови на цевоводима и појединим секцијама врше се уз писмену сагласност руководиоца постројења. Руководилац 

постројења или овлашћена служба брину се за то да: 

 постојеће особље буде правовремено обавештено о вршењу радова, 

 сва прикључна места за медицинске гасове која се не користе за време вршења предузетих радова буду означена, 

 сви затворени запорни вентили при вршењу радова буду означени као затворени, 

 после извршења предузетих радова и испитивања цевовода и његових секција претходне ознаке буду уклоњене. 

 

Прикључна места 

 Утичнице постављати тако да је, гледајући из правца уређаја који се прикључује, прва или више утичница са леве стране за кисеоник, затим за 

компримовани ваздух и на крајњој десној страни за вакуум.  
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 Растојање утичница прикључних места од прикључака електро-инсталацију мора бити најмање 250 мм. На местима потрошње предузети све мере да не 

дође до оштећења утичница или цеви и да не дође до продирања гаса у просторије.  

 Прикључна места за медицинске гасове морају бити затворена пломбом или на други одговарајући начин који обезбеђује и забрањује њихово коришћење 

док се не заврши примопредаја целокупне инсталације.  

 За сва прикључна места за медицинске гасове и вакуум која нису спремна за употребу треба предвидети додатно означавање црвеном бојом из кога 

једнозначно произлази да постојеће прикључно место није спремно за рад. 

 

Означавање цевовода 

 Смер струјања медицинских гасова треба да буде означен стрелицом. Цевовод за кисеоник се означава прстеновима плаве боје, постављеним на сваких 5 

метара и на сваком гранању или скретању цевовода. 

 Допунски, према ДИН 13260, утврђене су ознаке за кисеоник - притисак у  барима. 

 

Сигнализација 

 

 Постављање индикатора, радних и сигнала опасности из станице треба извршити на једном месту да би се омогућило њихово континуално осматрање. 

Сигнале опасности који су смештени иза последњег запорног вентила напојног оделења треба поставити на безбедном месту. 

 Сваки радни сигнал и сигнал опасности треба да се оглашавају оптички и акустички. Оптички сигнал треба да стоји толико дуго док се не отклони узрок 

активирања сигнала. Акустички сигнал сме да се прекине. 

 Механизам за искључење сигнала опасности треба да буде постављен у цевоводу иза последњег запорног вентила у свим подручјима снабдевања. У свим 

подручјима где постоји снабдевање мора се поставити сигнал опасности. 

 Сигнали опасности треба да постоје најмање за случај када је радни притисак у систему цевовода медицинских гасова опао испод 80% потребне 

вредности. 

 

Испитивање инсталација 

 

 Испитивањем инсталација за медицинске гасове  утврђују се сигурносни и технички захтеви за заштиту пацијената и особља и постизање радних 

карактеристика инсталације за медицинске гасове. 

 Испитивања могу вршити само овлашћене организације, односно лица, која на основу стручног образовања и искуства имају довољно знања из области 

монтаже инсталација за медицинске гасове, техничких правила ове области и заштите на раду.  

 Спровођење испитивања и резултати испитивања писмено се документују. Испитивања оверава и потписује овлашћена особа коју је одредио давалац 

налога за испитивање. 

 После завршене монтаже инсталације за медицинске гасове потребно је спровести следећа испитивања: 

 Визуелни преглед, 

 Испитивање на чврстоћу и заптивеност, 

 Испитивање места спајања, 

 Испитивање запорних вентила, 

 Испитивање сигурносних вентила, 

 Испитивање индикатора, радних и сигнала опасности, 

 Испитивање врсте гаса, 
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 Испитивање чистоће гаса, 

 Функционално испитивање прикључних места. 

 Испитивање квалитета монтаже, ослонаца, ознака на цевоводима и арматури врши се визуелним прегледом. 

 Пнеуматско испитивање на чврстоћу инсталација за медицинске гасове се врши на 8 бар медицинским гасом у трајању од 30 мин. 

 Испитивање инсталације за медицинске гасове на заптивеност треба вршити испитним притиском који је једнак вредности радног притиска. Инсталација 

се сматра заптивеном ако пад притиска после 24 часа не прекорачи 10% стварне вредности радног притиска. Са скраћењем времена посматрања пропорционално 

се мења дозвољени пад притиска. 

 Код испитивања места спајања потпуно завршене инсталације за медицинске гасове само онај део инсталације који се испитује сме да буде под 

притиском. Овај притисак треба да буде једнак вредности радног притиска. Испитивање заптивености треба вршити помоћу средства за испитивање пропуштања - 

детектори цурења, сапуница и сл. 

 Разводна мрежа медицинских гасова испитује се у две фазе, од станице до контролне вентилске касете и од контролне вентилске касете до прикључних 

места. 

 Испитивање запорних вентила врши се визуелним прегледом и у склопу испитивања на заптивеност инсталације. У току испитивања заптивености 

инсталације затварају се запорни вентили по секцијама цевовода, а цевовод иза њих се растерећује од притиска. У току времена испитивања (обично 30 минута) не 

сме доћи до пораста притиска у секцији цевовода иза запорног вентила. 

 Фабрички испитан сигурносни вентил не захтева посебно функционално испитивање. Потребно је испитати податке о капацитету сигурносних вентила 

при уградњи и усаглашеност са захтевима сваке секције постројења за снабдевање. За сваки испитани вентил сигурности мора постојати атест о испитивању и 

баждарењу. 

 Испитивање индикатора, радних и сигнала опасности врши се на месту постављања симулацијом одговарајућих радних стања, као и ручним 

укључивањем сваког од давача сигнала. 

 Испитивање врсте гаса врши се помоћу мерног уређаја за концентрацију кисеоника. Испитивање врсте гаса потребно је извршити на сваком прикључном 

месту и треба добити следеће резултате: 

 

Медицински гас 
Показивање концентрације 

кисеоника 

Кисеоник > 90 % 

 

 Испитивање чистоће медицинских гасова врши се најмање на једном прикључном месту сваког подручја снабдевања, а првенствено на најудаљенијем 

месту од станице.  

 Испитивање чистоће медицинских гасова ограничава се на утврђивање присуства нечистоћа у инсталацији. Довољно је да се сваки медицински гас пусти 

да истиче око 10 секунди на једно бело парче папира, а на папиру не сме бити видљивих нечистоћа.  

 Функционално испитивање се врши у циљу провере постизања и одржавања задатих параметара инсталације (притисак, проток, чистоћа гаса). 

Инсталација се испитује на основу података испоручилаца компоненти инсталације и извођача монтажних радова. 

 Поред осталих испитивања, код сваког прикључног места за медицинске гасове потребно је испитати механичко функционисање утичница, као и 

незаменљивост, односно, немогућност прикључења погрешних утичница. 

 

Пуштање у рад 
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 Пуштање у рад инсталације за медицинске гасове може се извршити тек после завршетка испитивања. Пуштање у рад инсталације врши се од стране 

извођача монтажних радова.  

 После пуштања у рад инсталације за медицинске гасове уклањају се ознаке које су означавале недостатке спремности за рад постројења. 

 

Предаја кориснику и документација 

 

 После пуштања у рад инсталације за медицинске гасове извођач предаје кориснику испитану инсталацију. Код предаје инсталације врши се обучавање 

корисника за рад са инсталацијом за медицинске гасове. 

 Код предаје инсталације корисник прима следећу документацију од извођача: 

 Ревидоване пројекте свих инсталација, 

 Технолошке и електричне шеме инсталације, 

 Упутства за употребу за све компоненте инсталације, 

 Листе резервних делова, 

 Протокол о испитивању. 

 После предаје инсталације за медицинске гасове извођач монтажних радова на инсталацији и корисник инсталације заједнички сачињавају протокол о 

предаји, у коме потврђују да је: 

 постројење за снабдевање предато, 

 извршена обука, 

 предата потпуна документација, 

 

Одржавање 

 

 Радове на одржавању инсталације за медицинске гасове могу изводити само специјализоване организације и стручно обучено особље корисника 

инсталације. 

 Сви извршени радови на одржавању морају бити документовани одговарајућом текстуалном и графичком документацијом, а инсталације код којих су 

извршене значајне измене морају бити поново испитане. 

 Потребно је посебну пажњу усмерити на: 

 одржавање капацитета целокупног система и појединих компоненти, 

 могућа незаптивена места, 

 хабање, 

 нечистоће, 

 мере за одржавање задатог стања. 

 У случају извођења радова на одржавању потребно је да корисник инсталације за медицинске гасове води бригу о: 

 обавештавању постојећег техничког и медицинског особља, 

 означавању постојећих делова постројењакоја нису у погону, 

 осигуравању нужног смештаја пацијената у датом случају. 

 

Бакарне цеви за инсталације медицинских гасова 
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Израда и квалитет 

 

 За производњу одмашћених бакарних цеви користи се бакар без кисеоника, дезоксидиран фосфором, СРПС ЕН 13348:2010 стара ознака ЈУС Ц.Д1.002 а 

стране ознаке (ДИН 1787, ИСО Р 1430, АСТМ Б224) са садржајем бакра мин. 99,90 % и садржајем фосфора од 0,015 до 0,045 %. 

 Овакав бакар је и поред употребе дезоксиданата подложан "водоничној болести" - појави прскотина па није препоручљиво да се жари у редукционој 

атмосфери на температурама изнад 400 °С, поготову у присуству водоника и угљен-моноксида. 

 Одмашћене бакарне цеви производе се у димензијама спољашњег пречника    Ø 6 до 76 мм и дебљине зида од 1 до 2,5 мм, у квалитету тврдо (Ч30). 

 Технички услови израде и испоруке, мере и одступања бакарних цеви треба да одговарају стандардима – СРПС ЕН 1057, СРПС ЕН 12735-1, СРПС ЕН 

12449, АСТМ Б280, АСТМ Б68/251, АСТМ Б88, ГОСТ 617, ГОСТ 11383, ЈУС Ц.Д5-500, ЈУС Ц.Д5-502 а старе ознаке су ЈУС Ц.Д5.020, ЈУС Ц.Д5.502,( ДИН ЕН 

1057, ДИН ЕН 12168). Квалитет унутрашње површине, у погледу одмашћености треба да одговара немачком стандарду ДИН 13260 или британском пропису ХТМ 

22. 

 

Физичке карактеристике 

 

Специфична тежина 8,9 кг/дм³ 

Температура топљења 1083 °Ц 

Затезна чврстоћа, меко стање 220 - 270 Н/мм² 

Коефицијент линеарног ширења, 25 - 100 °Ц 16,8 x 10-6 м/м 

Коефицијент провођења топлоте, 20 °Ц 340 W/м К 

Електрична проводљивост (оријентационо) 42 С (Ω-1) 

 

 

 

 

 

Механичке особине 

 

Стање испоруке Ознака стања 
Затезна чврстоћа 

N/мм² 

Издужење, % Тврдоћа, HB 

N/мм² 

(оријентационо) A5 A10 
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тврдо Ч30 290 - 360 6 4 932 

 

Димензије, дозвољени радни притисци 

 

Димензија цеви 

Ø   d x δ 

(мм) 

Тежина цеви 

(кг/м) 

Запремина цеви 

(лит/м) 

Дужина цеви 

(м/лит) 

Дозвољени радни притисак 

(бар) 

Ø   6 x 1 0,140 0,013 79,30 145 

Ø   8 x 1 0,196 0,028 35,30 109 

Ø 10 x 1 0,252 0,050 19,90 87 

Ø 12 x 1 0,308 0,079 12,74 71 

Ø 15 x 1 0,391 0,133   7,53 57 

Ø 18 x 1 0,475 0,201   5,00 48 

Ø 22 x 1 0,587 0,314   3,19 38 

Ø 28 x 1,5 1,110 0,491   2,04 46 

Ø 35 x 1,5 1,410 0,804   1,24 36 

Ø 42 x 1,5 1,700 1,195   0,84 30 

Ø 54 x 2 2,910 1,963   0,51 31 

Ø 76 x 2,5 5,140 3,957     0,253 27 

 

Добијене вредности дозвољеног радног притиска односе се само за цеви, а не и на спојна места. 
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Рад са бакарним цевима 

 

 Бакарне цеви се лако и једноставно постављају, уз услов да се монтажа изводи стручно и уз поседовање цевних прикључака - фитинга, као и 

одговарајућих алата. 

 Бакарне цеви се лако савијају и обликују ручно или помоћу одговрајућег алата у топлом и хладном стању. При савијању бакарних цеви треба се 

придржавати података из следеће табеле: 

 

 
Спољни пречник 

(мм) 
Радијус савијања Начин савијања 

Меке цеви 

(Ч22) 

Ø 22 

Ø 22 

р = (6-8) д 

р = (3-6) р 

ручно, на хладно 

алатом, на хладно 

Екстра тврде 

цеви (Ч37) 

Ø 18 

Ø 18 

рмин = 4 д 

рмин = (4-5) д 

алатом, на хладно 

алатом, уз жарење 

 

 Спајање бакарних цеви у инсталацијама за медицинске гасове изводи се: 

 тврдо лемљеним спојевима са или без фитинга, 

 заваривањем, 

 растављивим, компресионим спојевима. 

 Бакарне цеви се секу фино назубљеном тестером или ротирајућим ножевима за цеви. Уколико при сечењу дође до деформација отвора цеви, исти се мора 

калибратором подесити на одговарајућу меру. 

 Крајеве цеви очистити искључиво тампоном челичне вуне. Унутрашња и спољашња страна цеви морају бити беспрекорно чисте. Нанети пасту за 

лемљење на крај цеви и углавити цев у припремљени фитинг, при томе окрећући цев да би се паста што боље распоредила. 

 Цев и фитинг се затим умерено греју искључиво ацетиленским пламеном, без употребе кисеоника. Одговарајућа температура је постигнута онда када се 

лемна електрода топи у контакту са местом лемљења. Електрода се држи увучена на једном месту споја све док се истопљени материјал не појави на рубу 

фитинга. 

 Квалитет фитинга за лемљење оцењује се величином лемног зазора који треба да износи 0,02 до 0,3 мм у зависности од пречника цеви која се спаја. Тако 

узани зазор омогућава равномерно пуњење лемног места легуром електроде за лемљење услед капиларног усисног дејства зазора. 

 Бакарни фитинзи за лемљење и растављиве спојеве треба да су означени знаком произвођача, димензијом спољашњег пречника цеви за коју су намењени 

код фитинга за лемљење, а код фитинга са навојем и величином навоја.  

 У практичном раду при извођењу инсталација често је потребно да се оствари веза бакарних цеви са поцинкованим елементима. У овим случајевима важи 

правило да се бакарна инсталација поставља увек иза елемената од челика. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

 

                                     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) 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 (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

4) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 76. Закона, и то: 

 

 

      1.Кадровски капацитет 

/           

а)  Одговорни  извођач грађевинско занатских радова  са лиценцом  бр. 410, 411,412 или  800 ангажован по уговору о  радном односу 

б) Одговорни машински инжењер са лиценцом 430, ангажован по уговору о радном односу  

ц) Одговорни електроинжењер са лиценцом 450, ангажован по уговору о радном односу  

 

            

                      2. Пословни  капацитет 

- Референтни уговори  за изведене грађевинско занатске радове  који су предмет ове јавне набавке у последње (три) година/, период  од  2012 године до 

дана објављивања позива  у укупном износу од најмање 30 (тридесет) милиона динара без ПДВ-а по свим уговорима 
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                      3.     Докази о испуњавању стандарда квалитета 

- ISO 9001 

- ISO 14001 

 (Доказ: Копије важећих сертификата) 

 

             4.    Минимална  техничка опремљеност – потребан  технички капацитет за извођење   радова који су предмет ове ЈН 

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

 

                                        2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

         2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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 неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
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забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда;  
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

           

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важећа дозвола надлежног министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке, уколико је 

прописана, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

2.2 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

  1/             Кадровски капацитет 

а)  Одговорни  извођач грађевинско занатских радова  са лиценцом  бр. 410, 411,412 или  800ангажован по уговору о  радном односу 

б) Одговорни машински инжењер са лиценцом 430, ангажован по уговору о радном односу  

ц) Одговорни електроинжењер са лиценцом 450, ангажован по уговору о радном односу  

 

Доказ:  

- За тачке под ознаком а/, б/,ц/   копија уговора о раду као доказ да је одговорни извођач   у радном односу код понуђача и М образац пријаве на 

обавезно осигурање, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

       2/           Пословни  капацитет 

   - Уз сваки достављени уговор понуђач доставља : 

 Прву страну окончане ситуације по уговору којим доказује тражени капацитет са износом вредности изведених радова оверену од стране инвеститора 

 Рекапитулацију  изведених радова по том уговору) 

        3/           Копије важећих сертификата  о испуњењу  стандарда квалитета 

 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 

         4/        Довољан технички  капацитет се доказује изјавом на меморандуму понуђача оверену печатом и потписом од стране овлашћеног лица да понуђач 

поседује потребан технички капацитет за извођење радова који су предмет ове јавне набавке.    



66 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Напомена:  
Ако 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, којем 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 за јавну набавку 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. 

 

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. 

У складу са чланом 78. ЗЈН понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачкe од 1) до 4) ЗЈН.  

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача. 

 

 

 

Понуђач је дужан да без одлагања 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 прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику . 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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.  

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. 

Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку радова –ЈН бр.23/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                            

11.09.2015 године до 10:00 часова.Отварање понуда спровешће се 11.09.2015 г. у 11 часова. 

  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 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 понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

    

3. ПАРТИЈЕ 
  Набавка није обликована 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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови 

Београд 11070,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – ЈН бр.23/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова –, ЈН бр. 23/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова –  ЈН бр. 23/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 23/2015 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 може да поднесе само једну понуду.  

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. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

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. 

 

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. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду 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 уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

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. 

Рок плаћања је најмање тридесет  дана од дана испоставе  оверених привремених ситуација 

Радови се плаћају по привременој и окончаној ситуацији сходно степену извршења радова у року од  најмање 30 дана од дана овере испостављене привремене 

односно окончане ситуације од стране надзорног  органа наручиоца. 

Ситуације се испостављају на основу обострано потписаног грађевинског дневника 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција на изведене радове је две године од  дана потписивања записника о примопредаји за изведене радове. 

9.3. 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. 

 

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. 

 

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 и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 12.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају: ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са 

роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде. Финансијску гаранцију за озбиљност понуде  Понуђач ће приложити, као део своје 

понуде  у форми  БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права протеста. . Финансијска гаранција ће бити 

исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми  банкарске гаранције од стране банке, са роком важења 30 календарских дана дуже од 

дана истека рока важења понуде 

 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:  ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а 

након јавног отварања понуда или,  у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро  извршење посла.  

 

12.2  Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију коа финансијско обезбеђење  за добро извршење посла: 

Изабрани Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, наоснову Одлуке о додели уговора, у року од 10 дана од дана обостраног 

потписивањауговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене 

вредности набавке са роком важења  најмање пет  /5/  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

12.3  Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију  као финансијско обезбеђење  за отклањање недостатака у гарантном року: 

 БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА као  финансијско обезбеђење  за отклањање недостатака у гарантном року  мора бити безусловна и платива на први позив у висини 

од 5% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења  најмање пет  /5/  дана дуже  од гарантног рока који је одређен за исправан рад. 

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, факсом на број.011/2609-869, или e-mail-oм: javne.nabavke@imd.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.   

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 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.23/2015. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и 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 чланом 20. Закона. 

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

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

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 

преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења  за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије за доделу уговора бираће се понуда понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

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 за подношење понуда, 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 оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, уплата се врши по упутству које је дала Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, акоје се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе“ или кликом на линк: Уплата таксе из 

Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 

од   80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 

записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН   Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова бр. 23/2015 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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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 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
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Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе 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. 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
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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 само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, 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 /  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – радови на адаптацији III спрата стационара Института, 

 

      Предмер и предрачун за извођење радова који су предмет ове јавне  набавке  су саставни део  обрасца  понуде  и  дати су  у фајлу 

      „Предмер “.  Документ је се  састоји се од следећих целина формираних по врстама радова:  

 

 Грађевинско занатски радови / I Рушење  демонтажа, II Зидарски радови,  III Изолатерски радови,  IV Алуминијумски радови,   

V Керамичарски радови, VI Подополагачки радови, VII Лаке зидне преграде и облоге , VIII Спуштени плафони, 

IX Молерско фарбарски радови, X Разни радови, Рекапитулација/ 

 Хидротехнички радови / Опште напомене, Демонтажа постојеће санитарне опреме и инсталација, Инсталација санитарног водовода,  

Инсталација фекалне канализације,  Санитарна опрема и прибор, Израда пројектне документације, Рекапитулација/ 

 Електроенергетски радови / Демонтажа и уклањање постојеће електроенергетске опреме, Дистрибуција електричне енергије,  

Инсталација осветљења и прикључница опште намене,  Инсталација изједначења потенцијала,Израда пројектне 

 документације за извођење електроенергетских радова, Рекапитулација / 

 Телекомуникације / Интегрисане телефонске рачунарске мреже, Интерфонске инсталације, Систем пријема телевизијског сигнала 

Рекапитулација / 

 Машински радови / Радијаторско грејање, арматура и цевна мрежа воде ; Климатизација, Развод кисеоника, Зидарски радови,  Припремно завршни 

радови, Израда пројектне документације, Рекапитулација / 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

ГРАЂЕВИНСКИХ  И  ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ  РАДОВА 
 

  

 

ПОЗИЦИЈЕ 

  

Укупно без ПДВ                                                                                                         
/ Дин / 

Укупно  са ПДВ                                                                                             
/ Дин / 

I РУШЕЊЕ  И  ДЕМОНТАЖА         

II ЗИДАРСКИ  РАДОВИ         

III ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ         

IV АЛУМИНИЈУМСКИ  РАДОВИ         

V КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ         

VI ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ         

VII ЛАКЕ  ЗИДНЕ  ПРЕГРАДЕ  И  ОБЛОГЕ         

VIII СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ         

IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ         

X РАЗНИ  РАДОВИ         

           

  РАДОВА  УКУПНО :         
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  
 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

  

 

РАДОВИ 

  

Укупно без ПДВ                                                                                                         
/ Дин / 

Укупно  са ПДВ                                                                                             
/ Дин / 

6.1 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА 
   

6.2 ИНСТАЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ВОДОВОДА  
    

6.3 ИНСТАЛАЦИЈЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
    

6.4 САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР 
    

6.5 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
    

        РАДОВА  УКУПНО :         
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А      

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ     

      
 РАДОВИ   Укупно без ПДВ                                                                                                         

/ Дин / 
Укупно  са ПДВ                                                                                             

/ Дин / 

1. ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ   

2. ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ     

3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ     

4. ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА     

5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ РАДОВА   

6. СИТАН НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ МАТЕРИЈАЛ     

7. ТРАНСПОРТ И ОСИГУРАЊЕ     

8. ПОТРЕБНА ИСПИТИВАЊА, ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА И ГАРАНЦИЈА, ПУШТАЊЕ У РАД, ОБУКА И ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ  

9. УНОШЕЊЕ ИЗМЕНА У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ТОКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА   

      

 РАДОВА  УКУПНО :     
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А      

ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА     

      
 ПОЗИЦИЈЕ   Укупно без ПДВ                                                                                                         

/ Дин / 
Укупно  са ПДВ                                                                                             

/ Дин / 
1.1 ИНТЕГРИСАНА ТЕЛЕФОНСКО РАЧУНАРСКА МРЕЖА     

1.2 ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

1.3 СИСТЕМ ПРИЈЕМА ТВ СИГНАЛА     

      

   УКУПНО :  Дин:   
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А     

МАШИНСКИХ  РАДОВА     

      
 РАДОВИ   Укупно без ПДВ                                                                                                         

/ Дин / 
Укупно  са ПДВ                                                                                             

/ Дин / 

A РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, АРМАТУРА И ЦЕВНА МРЕЖА ВОДЕ 90/70 °С   

A.1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ     

A.1.2 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА     

Б КЛИМАТИЗАЦИЈА     

Б.1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ     

Б.1.2 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА     

В РАЗВОД КИСЕОНИКА     

В.1.1 ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА     

Г ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

Д ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ      

Ђ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ     

      

 МАШИНСКИХ РАДОВА  УКУПНО :     
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Укупна  цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Гарантни рок на изведене радове  

Рок за извођење радова  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 
Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

Уговорне стране : 

1. ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“,  Нови Београд, Радоја Дакића 6-8,  ПИБ 100136676, 

Матични број 07046219, број рачуна 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор, кога заступа в.д. директора мр сци мед др Радоје Симић (у даљем тексту: 

наручилац) и 

 
2. __________________________________/  

Понуђач /овлашћени представник групе/: 

 ___________________________________________________________________, са седиштем у _______________________, улица ___________________________, 

ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен код пословне банке ______________________,  

 

члан групе ______________________, са седиштем у _______________________, улица ____________________________, ПИБ ______________, матични број 

_________________,  

члан групе ______________________, са седиштем у _______________________, улица ____________________________, ПИБ ______________, матични број 

_________________,  

које заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Извођач) 

 

 

Основ уговора: 

 Број ЈН 23/2015 

 Број и датум одлуке о додели уговора:___________________________________________________  /НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 

 

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ 

од__________________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

                                               Члан 1. 

      

Предмет Уговора је извођење грађевинских радова  на  Адаптацији III спрата стационара у ул.Радоја Дакића 6-8, по Ј.Н.бр. 23/2015, 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

грађевинске радове на адаптацији III спрата, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

 



85 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

                                                 Члан 2. 

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно _____________________ динара без ПДВ односно 

____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ____________ од _________ 2015. 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.  

               

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

                                             Члан 3. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :____________________________________________ 

( рок плаћања је најмање тридесет  дана од дана испоставе  привремених ситуација) 

Радови се плаћају по привременој и окончаној ситуацији сходно степену извршења радова у року од најмање тридесет календарских дана од дана овере 

испостављене привремене односно окончане ситуације од стране надзорног  органа наручиоца. 

Ситуације се испостављају на основу обострано потписаног грађевинског дневника 

 

Уколико Наручилац  делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку 

опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће 

извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.    

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  45 радних дана,  рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном 

динамичком плану, који је понуђач  обавезан да достави седам дана од закључења уговора. 

 Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања 

следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију ,  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
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- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица. 

   

Члан 5. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца ,  

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси 

Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније  5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.  

            Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском  дневнику. 

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

посебне накнаде. 

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

 

 

 УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1%  од 

укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од  5 % од вредности укупно уговорених радова. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној 

ситуацији. 

Ако су Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 

накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

                                               Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком 

документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 Извођач се обавезује : 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 

радова; 

- 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; 
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- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  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;            

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  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; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

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

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 

радове Извођач мора да приступи у року од  2   дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

           Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи: 

- податке о Наручиоцу,  Извођачу и надзорном органу; 

- почетак и рок завршетка радова. 

Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству наручиоца. 

 

Члан 9. 

Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: 

припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два за Наручиоца  и стручни надзор. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 10. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. и  чл. 3. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.  

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо- техничку документацију , као и обезбеђујући му несметан прилаз 

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

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ-ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

 

Члан 11. 

 

11.1  Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију коа финансијско обезбеђење  за добро извршење посла: 

Изабрани Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, наоснову Одлуке о додели уговора, у року од 10 дана од дана обостраног 

потписивањауговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене 

вредности набавке са роком важења  најмање пет  /5/  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

11.2   Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију  као финансијско обезбеђење  за отклањање недостатака у гарантном року: 

 БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА као  финансијско обезбеђење  за отклањање недостатака у гарантном року  мора бити безусловна и платива на први позив у висини 

од 5% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења  најмање пет  /5/  дана дуже  од гарантног рока који је одређен за исправан рад. 

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу  полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за 

цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из  овог члана, са новим 

периодом осигурања.  

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси 

накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.  

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
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Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана  потписивања записника о примопредаји за изведене радове . За уграђене 

материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за 

уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање на српском језику. 

Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 

изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 2  дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца,Наручилац је 

овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном 

року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог 

члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 15. 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте 

те врсте у складу са пројектном документацијом. 

 Уколико Наручилац  утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову 

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико 

употреби материјал који не одговара прописаном квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац  има право да тражи да Извођач поруши изведене радове 

и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац  

има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 16. 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ___________________________________________, са седиштем 

____________________________, ПИБ_____________________, матични број _______________./понуђач је дужан попунити уколико наступа са подизвођачем/ 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

 ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

 

Члан 17. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе 

обавести стручни надзор и Наручиоца  у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   
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Члан 18. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење 

нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису 

могли предвидети у току израде пројектне документације.  

           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

           Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.   

 

                                                                   Члан 19. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

                                                       Члан 20. 

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, 

са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива.  

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који су због 

непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност 

свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу 

од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви 

радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.   

 

  

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 21. 

 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца  и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 

дневник. 

 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

 

 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала 

у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 

 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац  у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од  два  дана по пријему позива од стране Наручиоца  и ако их не отклони у споразумно утврђеном 

року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.   
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Члан 22. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.  

 

 Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

 

 РАСКИД УГОВОРА 

Члан 23. 

   Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 

документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није 

поступио по примедбама стручног надзора;  

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 24. 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет 

овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу 

штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава 

мора да садржи основ за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник 

комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                           Члан 25. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе 

Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 

Члан 26. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   понуда Извођача бр. ________ од __________ 2015. године 

      Члан 27. 
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 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 28. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из 

члана 12. Уговора. 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави 

банкарске гаранције из члана 11., као и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог уговора. 

 

Члан 29. 

 Овај уговор је сачињен у четири једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну. 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

_________________________________ 

в.д. директора мр сци мед др Радоје Симић 

 

ИЗВОЂАЧ 

________________________________ 

________________________ , директор 
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                                                VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                                                                    Елементи структуре цене садржани су у обрасцу  понуде           

                                                               

 

                                                                         IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести 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 

 

 

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. 

 

                                Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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                                                                                X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

                                         У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  радова, бр.23/2015, 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. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач..................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке  радова, бр.23/2015, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

        Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена         

печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


