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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца:   Град Суботица, Градска управа 
Адреса наручиоца: Трг слободе 1, Суботица . 
Матични број : 08070695 
ПИБ: 100444843 
Шифра делатности: 8411  
Интернет страница наручиоца:www.subotica.rs 
Врста наручиоца:Градска управа 
 

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

о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење 
грађевинских радова. 
 

3.  Врста предмета јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН К 35/19 су радови. 
  

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

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

 
6. Електронска лицитација 

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

7.  Лице за контакт или служба 
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке], 
е-mail адреса (или број факса): [javnenabavke@subotica.rs]. 
 

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 (двадесет пет)  дана, с тим што 
тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Предмет јавне набавке 
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: ЈН К 35/19 је извођење радова 

на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА 

ИЗ СУБОТИЦЕ    . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

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

9. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 
1. Врста радова 

Радови на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ 

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ у складу са техничком документацијом, 
спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације. 

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

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 
спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 
потребно извршити.  
 
 

11. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

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

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

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
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ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 
  
 Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким 
производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног 
стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у 
техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да 
предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да 
докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.  
 Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, 
патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или 
одговарајуће“.  
 Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима 
материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и 
достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу 
о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати 
редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

 
 Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део 
понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 
 
 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара 
захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне 
документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда 
Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.  
 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 
моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, 
понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке 
(престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља 
на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  
 Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и 
произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност 
Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 
карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

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

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

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

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

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

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 
односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 
општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 
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занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 

праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку 
предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 
обавеза је Славица Кујунџић, мастер правник, телефон: 062 294282. 

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

од   730  (седамстотинатридесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача 
радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 
другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 
 

13. Место извођења радова  
(Радови се изводе у Суботици на објекту РЈ «Дом Дудова шума» Геронтолошког центра 

из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита број 31. Објекат се налази на парцели 1650/1 к.о. 
Стари град. Објекат служи за смештај корисника услуга социјалне заштите и то услуга 
домског смештаја. У природи реч је о спратном објекту  (пордум+приземље+6 спратова). У 
средишту објекта налази се двориште. Објекат има директан излаз на саобраћајницу и то са 
стране гласног улаза. Са задње стране објекта такође се налази пу, са стране улице 
Крагујевачких жртава.) 
 

14. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за 
предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног 
обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима 
овлашћеним за обилазак локације.  

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  slavica@gcsu.rs , 
које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем 
понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.   

Лице за контакт:  Славица Кујунџић, мастер правник, руководилац службе за опште, 
правне и послове јавних набавки   телефон  024 644425, 062294282   . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак 
локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од 
стране Наручиоца. 

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

 
 

2. АРХИТЕКТУРА 

ЛОКАЦИЈА 

Предметни објекат се налази у Суботици, на катастарској парцели 1650/1 К.О. Стари град. У 
оквиру предметне парцеле се налази више објеката. Предмет овог пројекта је стамбени објекат 
спратности По+П+6 чији је корисник Геронтолошки центар Суботица. 
У непосредној близини парцеле се налази спортско рекреативни комплекс (хала спортова, 
тениски терени, градски базен, Дудова шума), као и шеталиште „Радијалац“. 

ДИСПОЗИЦИЈА 

Предметни објекат се налази у источном делу катастарске парцеле број 1650/1 К.О. Стари град 
у Суботици и у препису листа непокретности је обележен бројем 3. Објекат је паралелан са 
улицом Алеја Маршала Тита, док је својом краћом, северозападном, страном оријентисан ка 
Улици Ференца Сепа. 
Колски приступи објекту су обезбеђени из Улице Ференца Сепа и из Улице Крагујевачких 
жртава. 
Пешачки улаз је за кориснике обезбеђен из Улице Ференца Сепа, док је запосленима омогућен 
и приступ из Улице Крагујевачких жртава. 

ФУНКЦИЈА 

Комплекс геронтолошког дома се састоји од стамбеног објекта (предметни објекат), објекта у 
оквиру ког су смештени трпезарија, кухиња, праона, магацини и техничке просторије и везног 
ходника који повезује ове две целине. 
Предмет пројекта је само стамбени објекат. Овим пројектом нису предвиђени радови на 
спољашњем уређењу, као ни радови на осталим објектима у комплексу. Обзиром на обим 
радова и чињеницу да ће објекат бити у функцији током извођења радова, уз договор са 
инвеститором, одлучено је да се радови на реконструкцији спољашњег уређења и осталих 
објеката не изводи истовремено са реконструкцијом стамбеног дела. 
Спратност објекта је По+П+6. Подрум се налази само испод једног дела објекта. 
Веза између етажа је остварена преко два степеништа и два лифта.  
У подруму су смештене гардеробе за запослене, физио терапија, техничке просторије и 
мртвачница. 
У приземљу су смештене заједничке просторије за кориснике дома – библиотека, хоби соба, 
кафе; амбуланта и апотека које су намењене и корисницима који нису корисници дома; 
административни део са портирницом, канцеларијама и санитарним чворовима. 
У нивоу приземља је објекат везним ходником повезан са трпезаријом. 
Простор од првог до четвртог спрата је намењен за тзв. апартманско становање. На овим 
етажама се налазе собе различитих структура од једнокреветних до четворокреветних, али су 
најзаступљеније двокреветне и трокреветне собе. Све собе имају предсобље, купатила са туш 
кабинама и терасу. У собама високог стандарда постоје чајне кухиње. На свакој етажи се 
поред соба налази и дневни боравак, приручна кухиња за сервирање оброка и просторија за 
одлагање опреме за чишћење. 
Пети и шести спрат су стационар. На овим етажама су смештени теже покретни и непокретни 
корисници. Структура просторија на петом спрату је слична структури нижих етажа са том 
разликом да се на овој етажи налази и просторија за лекара, остава за веш, техничка 
просторија за вентилацију.  
На шестом спрату је структура просторија прилагођена непокретним корисницима. Собе су 
углавном трокреветне и четворокреветне, купатила су углавном заједничка за по две собе. На 
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овој етажи постоји хоби просторија, просторија за лекара, остава за веш и техничка просторија 
за бојлер за припрему санитарне топле воде. 
Радови на реконструкцији и доградњи ће обухватити све етаже и све садржаје у оквиру 
објекта. 
Како би се задовољили услови предвиђени планом заштите од пожара који је израђен за све 
објекте у оквиру Геронтолошког центра Суботица, те како би се растеретили постојећи 
лифтови и степеништа, предвиђена је изградња два нова степеништа и једног новог лифта. Уз 
северозападну фасаду је предвиђена изградња евакуационог степеништа које ће у нормалном 
режиму рада бити затворено и користиће се само за случај евакуације. Уз Југоисточну фасаду 
је предвиђена изградња евакуационог степеништа са лифтом које ће се у нормалном режиму 
рада користити за потребе запослених приликом допреме хране, веша, потрепштина, као и за 
превоз преминулих до мртвачнице. 
Поред изградње евакуационих степеништа, према плану заштите од пожара предвиђено је 
одвајање свих постојећих степеништа вратима и зидовима отпорним на пожар, као и подела 
објекта на два сектора постављењем роло завесе отпорне на пожар. Класе отпорности на 
пожар у складу са елаборатом заштите од пожара. 
Како би објекат несметано функционисао, те како не би била угрожена безбедност корисника 
и особља, предвиђено је да врата према новоформираним евакуационим степеништима 
повезана на централу за дојаву пожара и да у нормалном режиму рада буду заворена, а да се у 
случају пожара аутоматски одбраве и омогуће евакуацију. Поред тога, запосленима ће бити 
омогућено отварање ових врата и употребом идентификационих картица. 
Остала противпожарна врата (сем врата на собама) и роло застори ће такође бити повезана на 
систем за детекцију и дојаву пожара, али ће у нормалном режиму рада бити отворена и у 
случају пожара ће се аутоматски затварати како би спречили продор дима и ватре у 
степенишни простор. 
Сва противпожарна врата се отварају у смеру евакуације и сва треба да буду опремљена 
адекватним антипаник механизмом у складу са положајем и наменом. 
Предвиђени положај нових евакуационих вертикала захтева рушење тераса и затварање 
прозора са обе стране објекта. Како собе које се налазе на крајевима објекта не би имале мањи 
комфор од осталих просторија у објекту, предвиђено је отварање нових прозора и формирање 
лођа на југозападној фасади, на уштрб површине самих соба. 
Поред радова који су у вези са планом заштите од пожара, предвиђено је да се цео објекат 
унапреди како у функционалном и технолошкком, тако и у естетском смислу.  
Организација свих етажа остаје углавном непромењена, уз мање корекције произашле из 
измештања одређених садржаја у друге делове објекта. 
Највеће интервенције у грађевинском смислу се односе на купатила. Сва купатила ће се у 
потпуности реконструисати. Купатила од првог до петог спрата ће се порушити и повећати 
колико то дозвољава простор собе и ходника како би се олакшало кретање корисника. Уместо 
постојећих туш када предвиђа се постављање подних сливних решетки и стаклених преграда, 
како не би постојале никакве баријере које корисници треба да прелазе прилико уласка у 
простор за туширање. Предвиђено је постављање конзолних тоалетних шоља чија висина 
треба да буде прилагођена корисницима.  
У објекту је планирано постављање модерних система за надзор и контролу корисника – позив 
сестре, замена свих електричних инсталација и расвете, замена система за припрему санитарне 
топле воде, замена инсталација водовода и канализације замена хидрантске мреже, замена 
система грејања и замена постојећих лифтова, што је све обрађено у засебним деловима овог 
пројекта. 

КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

ТЕМЕЉИ 
Објекат је плитко фундиран и постојећи темељи се задржавају без интервенција обзиром на то 
да се на постојећи део објекта не додају никаква додатна оптерећења. 
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Фундирање евакуационог степеништа и лифта уз југоисточну фасаду се планира на темељној 
плочи дебљине 60 цм. 
Фундирање евакуационог степеништа уз северозападну фасаду је предвиђено на тракастим 
темељима. 

УЛАЗНА СТЕПЕНИШТА и РАМПЕ 
Постојећа улазна степеништа и рампе су израђена од армираног бетона и обложена су 
керамичким плочицама или ливеним терацом у зависности од положаја. Уз главно улазно 
степениште постоје две рампе од којих ни једна у потпуности не задовољава потребе објекта. 
Главно улазно степениште је у релативно лошем стању, те је сходно томе донета одлука да се 
степениште и рампа која је управна на главни улаз, а чији је нагиб неадекватан, поруше и да се 
на истом месту направи ново степениште. Бочна рампа која је изграђена накнадно има 
задовољавајући нагиб, али због димензија подеста није могућ пролаз носилима. Како би се ова 
рампа прилагодила потребама, предвиђено је проширење горњег крака и корекција подеста у 
складу са графичком документацијом.  
Улазна степеништа и рампе се облажу мразоотпорном неклизајућом керамиком уз постављање 
противклизних гумених трака. 

ФАСАДНИ И УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ 
Постојећи фасадни и унутрашњи зидови су зидани опекарским производима (шупљи блок и 
пуна опека), омалтерисани су и завршно обрађени у зависности од намене простора.  
Сви нови фасадни и противпожарни зидови се планирају од гас бетонских блокова (Yтонг или 
слично) док се унутрашњи зидови планирају као сувомонтажни од гипскартонских плоча на 
типској челичној потконструкцији. 
Сви нови зидани зидови се малтеришу са унутрашње стране, док се са спољашње стране 
облажу термоизолацијом. 
Противпожарни инсталациони шахтови се израђују на типској поцинкованој челичној 
потконструкцији која је двослојно обложена равним влагоотпорним, пожарноотпорним 
гипскартонским плочама дебљине d=2x20 мм. Облога се састоји од типске поцинковане 
потконструкције CW и UW 750мм (d=0,6 мм). Спојеве плоча је потребно испунити, 
бандажирати траком и глетовати помоћу масе за испуну спојева. Испод ободних профила 
поставити дихтунг траку или нанети заптивни кит и причврстити за под и плафон вијцима са 
пластичним типлама. За изолацију употребити камену вуну у складу са атестом за отпорност 
на пожар. На свакој етажи направити ревизиони отвор, обрађен ватроотпорном 
експандирајућом масом. Простор око продора инсталација кроз зид запунити ватроотпорном 
експандирајућом масом. 
Остали сувомонтажни зидови се се састоје од типске поцинковане потконструкције CW и UW 
75мм (д=0,6 мм). Потконструкција се облаже обострано са по две плоче. Зидови који се 
граниче са влажним просторијама се облажу обострано са импрегнираним влагоотпорним 
плочама, док се зидови између сувих просторија облажу обострано обичним плочама. Спојеве 
плоча је потребно испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу масе за испуну спојева. 
Испод ободних профила поставити дихтунг траку или нанети заптивни кит и причврстити за 
под и плафон вијцима са пластичним типлама. За звучну заштиту употребити стаклену вуну, 
тежине 12кг/м³. Зидови треба да обезбеде звучну заштиту 56 dB. 
Сувомонтажни зидови и шахтови се обрађују до квалитета Q2 и завршно се обрађују у 
зависности од положаја у простору. 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 
Предвиђа се израда хидроизолације на бази цементних премаза пода и зидова подрумске 
етаже, као и хидроизолација лифтовских јама како би се спречило ширење капиларне влаге. 
Зидови новоформираних степенишних језгра се одвајају од темеља хидроизолационим тракама 
на бази битумена. 
Хидроизолација подова и зидова купатила и подова тераса је предвиђена премазима на бази 
цемента. 
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КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА И КРОВНИ ПОКРИВАЧ 
Постојећа кровна конструкција је дрвена вишеводна конструкција. Кровни покривач је 
профилисани пластифицирани челични лим. Обзиром на то да кровни покривач прокишњава, 
дошло је до оштећења елемената дрвене конструкције, те је исту потребно у потпуности 
заменити. Како постојећи елементи задовољавају све параметре са становишта димензија и 
носивости, те како неће бити додатног оптерећења, нова кровна конструкција треба да буде 
израђена у потпуности по угледу на постојећу. Кровна конструкција дограђених делова се 
надовезује на постојећу кровну конструкцију и са њом чини целину. 
Предвиђено је задашчавање крова ОСБ плочама, постављање контра летви и летви, 
паропропусне водонепропусне фолије и покривање профилисаним пластифицираним 
челичним лимом.  
Обзиром на висину објекта, предвиђа се постављање снегобрана у зони стрехе. 

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА 
Термоизолација међуспратне конструкције према кровном простору је предвиђена 
постављањем слоја камене минералне вуне преко слоја парне бране постављене у суво. Преко 
термоизолације је потребно поставити слој паропропусне водонепропусне фолије како би се 
термоизолација заштитила од евентуалних спољашњих утицаја. 

ФАСАДА 
Постојећа фасада је изолована плочама од ЕПС које не одговарају важећим правилницима у 
смислу заштите од пожара те се предвиђа замена постојеће изолације новом. Нова изолација се 
предвиђа у истој дебљини, али од негоривог материјала – камене минералне вуне. Предвиђено 
је постављање изолације на све постојеће и нове зидове у систему контактне фасаде која се 
финално обрађује декоративним минералним малтером. 
Пре постављања термоизолације, потребно је проверити стање фасадног малтера и урадити 
репарацију свих пукотина и слабих места. 
Фасада се изолује плочама од камене минералне вуне, произведене у складу са стандардом ЕН 
13162 (СРПС ЕН 13162) минималне топлотне проводљивости λ=0,036W/мК, класе дозвољеног 
одступања дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 30кPа, 
деламинације 10кPа, дебљине 10 цм. 
Пре постављања првог реда плоча, прво поставити алуминијумски перфорирани профил 
ширине једнаке дебљини камене минералне вуне који је потребно причврстити типловима на 
размацима од 30-50цм. Затим нанети полимер-цементни лепак за камену минералну вуну 
тракасто по обиму плоче и тачкасто, 3 погаче, по средини плоче. Плоче поставити тесно једну 
уз другу. 
Плоче додатно механички причврстити типловима са челичним нерђајућим вијцима или 
клиновима 6-8ком/м2 (тип и дужину типла одредити у зависности од подлоге - у свему према 
препорукама произвођача типлова). На све углове објекта и око отвора поставити угаоне 
профиле са интегрисаном мрежицом а дијагонале отвора на фасади додатно ојачати 
постављањем дијагоналне арматуре, мрежице од стаклених влакана дим 20x40цм. Предвидети 
и профиле за спој са прозором, окапне и остале потребне профиле.   
На плоче од камене минералне вуне нанети И слој полимер-цементног лепка у који се утискује 
арматура, мрежица од стаклених влакана алкално отпорна, са преклопом од мин 10цм. Након 
тога се наноси II слој лепка као слој за глетовање (дебљине слојева лепка и време сушења 
према упутству произвођача лепка). После сушења лепка, равномерно по целој површини, 
нанети подлогу за завршни слој. 
Након сушења завршног слоја лепка, нанети водоотпоран, а паропропустан основни премаз, са 
упијањем воде w< 0,5kg/м2h. Завршну обраду радити са паропропусним, хидрофобним, 
отпорним на прљање, прионљивост на подлогу >1,3МPа, силиконско-силикатним зарибаним 
малтером, гранулације 2мм, у тону по избору пројектанта уз сагласност Инвеститора. 
Пре бојења урадити пробне узорке. Боје треба да потврди пројектант и након његове 
сагласности обрадити фасаду. Приликом бојења извршити заштиту од директног утицаја  од 
сунца 
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ОБРАДА ПОДОВА, ЗИДОВА И ПЛАФОНА 
Постојеће подне облоге се разликују у зависности од положаја и намене просторије. Већи део 
објекта има подове обложене итисоном, док су поједини делови објекта поплочани 
керамичким плочицама, ламинатом или PVC облогом. 
Како би се олакшало одржавање објекта, предвиђено је скидање свих подних облога и обрада 
свих подних површина једнообразним материјалом – самоливом на бази епоксида са додатком 
пунила или филера како би се обезбедила противклизност. Подни систем мора бити без 
мириса, са ниским садржајем органских материја, одличне механичке отпорности и високе 
отпорности на дејство пожара (Bfl S1, према ЕN 13501-1). 
Обзиром на то да ће се постојеће кошуљице оштетити због скидања постојећих подних облога 
и због демонтаже и монтаже инсталација, предвиђена је израда нових цементних кошуљица на 
деловима објекта који буду оштећени, као и репарација кошуљица које није неопходно 
мењати. 
Завршни слој подне облоге треба да обезбеди противклизност и отпорност на хабање који се 
постижу наношењем адекватних додатних ПУ премаза који су УВ стабилни. Завршни слој 
треба да има мат изглед. Боја пода на сваком нивоу треба да се разликује како би се 
корисницима олакшало сналажење у објекту. 
Постојећи зидови су омалтерисани и бојени, сем у санитарним чворовима где су обложени 
керамичким плочицама и у дневним боравцима и зонама око лифтова где су обложени 
заштитном дрвеном облогом. 
Пројектом се предвиђа демонтажа свих облога и обијање малтера са дела зидова јер ће се због 
радова на инсталацијама оштетитти постојећи малтер. На местима на којима се обије малтер 
потребно је извршити ново малтерисање. 
Након малтерисања све унутрашње зидове који ће се бојити је потребно изглетовати. Сви 
зидови, сем зидова купатила, тоалета и зона чајних кухиња ће се бојити перивим 
дисперзионим бојама. Боја зидова по избору пројектанта. 
Зидови купатила, тоалета и део зидова у зони чајних кухиња се облажу керамичким 
плочицама. 
Сви зидови који се не облажу керамичким плочицама се штите од удара заштитним 
одбојницима од брушеног инокса висине 20цм у зони од 90 до 110 цм од коте пода. Сви оштри 
углови зидова се штите типским угаоницима. 
Плафони се малтеришу, глетују и боје перивим дисперзијама. У ходницима се по ободу 
планира израда галерија за пролаз инсталација. Ови простори се облажу гипскартонским 
плочама. 
Део плафона приземља се изводи као спуштени плафон од минералних растер плоча, на 
местима пролаза развода инсталација. Димензија плоче 600x600x24мм, реакција на пожар А2-
с1, d0, рефлексија светлости 90%, коефицијент апсорпције звука аw=0,70(H), звучна изолација 
Dncw =41dB, влагоотпорност 95% RH. Панели се постављају на оригиналну носећу 
потконструкцију произвођача, беле боје. По ободу просторија у којима се поставља плафон од 
минералних растер плоча израдити фриз од равних гипс картонских плоча како би у пољу 
остао цео број минералних растер плоча. 

ФАСАДНА И УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА 
Постојећу PVC столарију је потребно заменити новом, бољег квалитета и опремљену према 
захтевима инвеститора и важећим прописима.  
Сва фасадна врата и прозоре на корисничким собама израдити од високоотпорних PVC 
профила са челичним ојачањима у штоку и у крилу. Прозоре и врата опремити оковима који 
омогућавају отварање око хоризонталне и вертикалне осовине. Оков двокрилних и 
вишекрилних прозора прилагодити захтевима у зависности од начина отварања. Све прозоре и 
врата је потребно опремити ролетнама са алуминијумским застором које су опремљене 
електро мотором и централом са могућношћу контроле даљинским управљачем. Контрола 
ролетни је локална, свака соба поседује један даљински управљач са бројем канала који 
одговара броју ролетни како би се једним управљачем могле контролисати све ролетне.  



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 13 од 237 

Постојећа улазна врата ће се заменити новим телескопским клизним вратима, са сензором 
покрета усклађеним са потребама корисника. 
Унутрашња врата се мењају новим вратима прилагођених димензија. Сва врата се предвиђају 
са рамом крила од пуног дрвета са саћастом испуном и облогом од медијапана. Склоп крила са 
равним ивицама без жљеба и са дихт гумама које ће обезбедити заштиту од нежељеног звука и 
продора ваздуха. Завршна обрада свих врата је лакирање полиуретанском бојом. Штокови су 
предвиђени од медијапана, завршно обрађени полиуретанском бојом. 
Улазна врата свих соба и канцеларија сем у стационару је потребно опремити системом за 
контролу приступа са читачем картице. 
Врата на купатилима у корисничким собама и врата на собама на шестом спрату су 
предвиђена као клизна врата ради уштеде простора и лакше манипулације.  
Фасадна врата на помоћним просторијама и гаражи ће бити замењена новим вратима 
адекватним намени простора. 
Противпожарна врата се постављају на местима дефинисаним у графичкој документацији. 
Врата која се налазе на ходницима се отварају у правцу евакуације и сва су повезана на 
централу за детекцију и дојаву пожара.  
Врата која су предвиђена уз постојећа степеништа су у нормалном режиму рада отворена и у 
случају пожара добијају сигнал са централе и аутоматски се затварају како би спречила 
ширење пожара. 
Врата ка новим евакуационим степеништима су у нормалном режиму рада затворена и могу се 
отворити једино за потребе запослених, картицом. У случају пожара, централа даје сигнал 
вратима и она се одбрављују и омогућавају евакуацију. 
Противпожарне завесе које деле објекат на два сектора на свакој етажи треба да задовоље 
услов Е120 према ЕN 16034, ЕN 1634-1, ЕN 13501-2. Класа затварања C2 за ≥10.000 циклуса. 
Мотор прикључног напона 230 V АC ±10% са интегрисаном радном кочницом напона 24 V DC 
±10% која држи завесу у отвореном положају и контролише брзину спуштања завесе. Тканина 
која се уграђује у завесе је произведена од тканих стаклених влакана ојачана са жичаним 
влакнима од нерђајућег челика, премазана димнонепропусним премазом, класе отпорности на 
пожар А2 по ЕN 13501-1. Завршна лајсна у виду челичног профила или флексибилна која је 
пуњена челичним гранулатом. Погон система - затварање без додатне енергије, цца 0,15-0,20 
м/sec (gravity fail-safe). Отварање електромоторно. Контролна јединица се повезује на PP 
централу и прима сигнал дојаве пожара чиме се врши активација завесе. Поред контролне 
јединице се налази тастер са кључем за редовно тестирање завеса. 
Противпожарна врата на просторијама које се налазе у зонама евакуационих степеништа су 
једнокрилна и нису повезана на централу за дојаву пожара.  

ОГРАДЕ И РУКОХВАТИ 
На постојећим терасама се поред ограда налазе и монтажне АБ жардињере. Предвиђено је 
уклањање жардињера и демонтажа ограда и замена истих новим оградама. 
Ограде унутрашњих степеништа су израђене од HOP челичних профила који су бојени у белу 
боју са дрвеним рукохватом. У појединим деловима ходника постоје месингани рукохвати. 
Предвиђена је демонтажа ових ограда и рукохвата и замена новим. 
Све ограде на објекту треба да буду једнообразне. Предвиђене су ограде и рукохвати од 
профила округлог попречног пресека. Сви рукохвати и ограде степеништа и тераса се 
предвиђају од матираног прохрома. 
 

ЛИФТОВИ 
У објекту постоје два лифта различитих димензија и носивости. Лифтови су у функцији, али су 
стари и дотрајали те је предвиђена њихова замена. 
Поред два постојећа лифта, планира се и изградња новог лифта уз евакуационо степениште. 
Сва три лифта ће бити прилагођена потребама корисника. Сви лифтови су електрични, са 
електромотором без редуктора. Брзина кретања лифта је минимално 1 м/s. Унутрашњост 
кабине лифта треба да буде израђена од брушеног инокса, опремљена столицом за особе са 
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инвалидитетом, алармом, инетрфонском и видео контролом, огледалом, вентилатором и подом 
од гуме. Врата кабине као и прилазна врата треба да буду аутоматска, двопанелна телескопска 
врата.  
Постојећи лифт који креће из приземља (просторија 0-30) је носивости 400 кг (5 особа) и има 
укупно 7 станица које су све са исте стране. Врата овог лифта треба да буду на ужој страни 
кабине најмање ширине 800 мм. У случају пожара се лифт спушта у главну станицу, отварају 
се врата и искључује се из рада. 
Постојећи лифт који креће из подрума (просторија -1-6) је носивости 1275 кг (17 особа) и има 
укупно 8 станица које су све са исте стране. Врата овог лифта треба да буду на ужој страни 
кабине најмање ширине 1000 мм. У случају пожара се лифт спушта у главну станицу, отварају 
се врата и искључује се из рада. 
Нови евакуациони лифт (просторија -1-1) је носивости 1600 кг (21 особа) и има укупно 9 
станица. Овај лифт ће имати директан излаз на ниво саобраћајнице у Улици Крагујевачких 
жртава како би се олакшала евакуација у случају пожара као и транспорт преминулих 
корисника, овај излаз је на наспрамној страни у односу на остале станице. Прилазна врата 
треба да буду отпорна на пожар ЕI-120 (према ЕN 81-58), минимална ширина прилазних врата 
и врата кабине је 1300 мм. Врата лифта су на ужој страни кабине. Лифт треба да буде 
оправљен бравицом са кључем за вожњу у случају пожара.  

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Овим пројектом се предвиђа замена свих постојећих инсталација у објекту, као и извођење 
нових инсталација и система који ће допринети модернизацији објекта, већем комфору и 
степену сигурности за кориснике, као и лакшем управљању објектом.  
Сви радови на инсталацијама су обрађени у засебним свескама. 
 

3. КОНСТРУКЦИЈA 

ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ 

 
Према архитектонском пројекту урађен је статички прорачун за АБ евакуациона степеништа и 
лифтовско АБ језгро који је саставни део пројекта за добијање грађевинске дозволе. 
 
Доградња обухвата два степенишна језгра. Једно степениште које се изводи уз северозападну 
фасаду и друго које се заједно са лифтовским окном изводи уз југоисточну фасаду. 
 
Степениште уз северноисточну фасаду је правоугаоне основе са димензијама 3.30x9.60м у 
основи. Степениште је двокрако са подестом на половини висине између две етаже. Помоћним 
краком се са коте тротоара стиже на коту 0.00. Степениште води до последње етаже. 
Конструктивни систем степенишног окна је рамовска АБ конструкција са испуном зидова од 
опеке или Yтонг блокова дебљине d=25цм и светлосним отворима са чеоне стране. Рамови су 
сачињени од АБ стубова димензија 25x40цм а све подвлаке су димензија 25x40цм. 
Степенишни краци и подести се преко подвлака ослањају на стубове и лифтовско језгро. Сви 
стубови крећу са коте цца -0.50м и укљештени су у АБ темељну плочу. Степенишни краци и 
подести су АБ плоче дебљине 15цм и армирају се према статичком прорачуну у прилогу. 
 
Степениште са лифтом уз југоисточну фасаду је правоугаоне основе са димензијама 
6.25x6.33м. Укупна висина степенишног-лифтовског окна , од коте терена до горње коте 
кровне плоче износи 22.05м. 
 
Терен је у односу на коту приземља објект нижи за -1.0м. Помоћним краком, управним на 
правац пењања двокраког степеништа долати се на коту 0.00м са које није могуће приступити 
улазу у зграду на етажи приземља. Двокраким степеништем стиже се на коту првог спрата 
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+2.99м. Са коте првог спрата окно се сужава на 3.50м и задржава ширину до последње коте на 
+20.05м. Степениште је у основи двокрако са једним међуподестом и подестом на свакој 
етажи. Обзиром да на месту новопројектованог евакуационог степеништа постоји приземни 
споредни објекат који има намену гараже и помоћне просторије, један део објекта, према 
архитектонским основама, се укида за потребе смештања степеништа до коте првог спрата. 
Део гараже, испод главног степеништа се задржава уз извођење новог зида и темељне плоче. 
Уз степениште се формира лифтовско језгро од армираног бетона са зидовима дебљине 
д=20цм и са димензијама 3.36x2.72 у основи. 
 
Конструктивни систем степенишног окна је рамовска АБ конструкција са испуном зидова од 
опеке или Yтонг блокова дебљине д=25цм и светлосним отворима са чеоне стране. Рамови су 
сачињени од АБ стубова димензија 25x40цм а све подвлаке су димензија 25x40цм. 
Степенишни краци и подести се преко подвлака ослањају на стубове и лифтовско језгро. Сви 
стубови крећу са коте цца -0.50м и укљештени су у АБ темељну плочу. Степенишни краци и 
подести су АБ плоче дебљине 15цм и армирају се према статичком прорачуну у прилогу. 
 
Лифтовско окно се изводи системом АБ плоча међусобно укљештених и укљештених у 
темељну плочу. Сви зидови су дебљине 25цм. На зид лифтовског окна се ослањају и подвлаке 
односно подесне плоче степеништа. 
 
Темељење објекта се врши на темељној АБ плочи дебљине 60цм обострано армираној према 
детаљима арматуре и статичком прорачуну. Испод темељне плоче се изводи тампон слој од 
насутог песка дебљине 30цм и туцаника фракције 0-31.5м у дебљини од 20цм. Збијеност 
завршмог тампона треба да буде 50Мpa. Димензије плоче у основи су 7.0x7.50м. 
 
Испуна зидова се изводи од опеке дебљине 25цм или Ytong блокова исте дебљине, 
малтерисаним са обе стране. Покривање крова се врши лименом облогом преко АБ кровне 
плоче уз постављање термоизолације потребне дебљине 5цм. Светлосни отвори се изводе од 
PVC столарије. 
 
 РЕПЕРИ 
 
Одмах након извођења конструктивних елемената у карактеристичне стубове уградити репере 
за праћење слегања објекта и извршити нулто снимање. Репере уградити на крајњи и средњи 
стуб контуре (фасаде). У току изградње обавезно перманентно треба вршити контролу слегања 
и водити дневник. Контролу вршити и после примопредаје објекта. Геодетско осматрање 
слегања треба вршити два пута месечно до завршетка изградње објекта, а након тога једном 
месечно у наредне две године. Резултате геодетских снимања треба приказати у виду 
одговарајућег извештаја. Постављање репера и вршење нултог снимања и осталих снимања 
врши лице или организација са одговарајућом лиценцом за обављање геодетских услуга. 
  
 
  

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 

Контролни прегледи конструкције од бетона и армираног бетона врши се сваких пет година 
након извршеног техничког пријема. Код контролног прегледа конструкције од бетона 
потребно је извршити визуелни преглед конструкције, где је укључено и снимање положаја и 
величина прслина и пукотина као и оштећења битних за сигурност конструкције. У условима 
средње агресивности средине треба обавезно контролисати стање заштитног слоја арматуре. У 
редовним прегледима се контролишу евентуална померања темеља у свима правцима. 
Контролишу се положаји реперних тачака. Контролне прегледе организује власник објекта 
ангажовањем стручног лица - установе надлежне за вршење таквих послова. Након прегледа 
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конструкције потребно је записнички констатовати стање и по потреби предузети одговарајуће 
мере. 
 
 

4. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

УВОД  

Пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације урађен је у складу са 
архитектонско-грађевинским пројектом и према важећим домаћим и међународним 
стандардима и прописима за ову врсту инсталација. Пројектом је обухваћен стамбени део 
дома, свако проширење у смислу инсталација и потрошача захтева поновно димензионисање 
главних водова разводне мреже и уређаја за повишење притиска санитарне и хидрантске воде. 
Напомиње се да су сва, у овом главном пројекту, примењена техничка решења, осим наравно 
оних проистеклих из конкретних услова локације, као и сви примењени брендирани 
материјали, уређаји и опрема ревидовани и прихваћени од стране представника у фази израде 
пројекта за грађевинску дозволу. 

Овим пројектом су обухваћене следеће хидротехничке инсталације са припадајућом 
опремом, уређајима и прибором: 
- Унутрашња водоводна мрежа санитарне воде, 
- Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа, 
- Унутрашња канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију санитарних 
отпадних вода и 
- Санитарни уређаји и прибор. 
 
Објекат је прикључен на водоводну и канализациону мрежу.  
 

УНУНТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОДВОДА 

 
Долазни вод из водомерног окна, који се налази испред објекта, се прикључује на уређај за 
повишење притиска санитарне воде. Низводно од уређаја за повишење притиска почиње 
примарни (главни) унутрашњи развод санитарне воде у објекту. Овај развод је пројектован од 
ППР  цеви отпорне на притисак од 16 бара (SDR 7.4, PN16). Примарни развод се испод 
плафона приземља грана на укупно 25 вертикала из којих се снабдевају уређаји у приземљу и 
спратовима објекта. Развод до потрошача, санитарија, предвиђен је од PPR цеви отпорних на 
притисак до 16 бара. 
Вертикале од приземља до првог спрата су унутрашњег пречника 36.2мм, од првог до петог 
спрата 29.0мм, а до последњег спрата пречника 23.2мм.   
Развод топле воде пројектован је као рециркулациони вод. У машинској просторији се врши 
централизоване загревање воде која се касније рециркулационим водом спроводи до вертикала 
топле воде. У објекту је предвиђено укупно 50 вертикала топле воде (25 одлазних и 25 
повратних вертикала) којима се снабдевају уређаји у приземљу и спратовима објекта. Главни 
развод топле воде предвиђен је од PPR цеви а развод до потрошача од PPR цеви. Низводно од 
уређаја за централизовано загревање топле воде предвиђен је трокраки вентил којим се врши 
регулација температуре у цевима топле воде. 
Да би се спречило орошавање предвиђено је да слободно вођени примарни развод хладне 
санитарне воде, буде изолован одговарајућом префабрикованом термичком изолацијом 
дебљине 9.0 мм, типа као ARMAFLEX NH, која при горењу не ослобађа отровне гасове. 
На унутрашњем разводу санитарне воде предвиђен је потребан број централних и пропусних 
вентила којима се обезбеђује његово исправно функционисање и уредно снабдевање свих 
планираних потрошача, у редовним и у хаваријским условима. 
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Пројектом је предвиђено постројење за  повишење притиска HYDRO MPC-S 3 CR32-4 са 
мембранским резервоаром GT-U-600 PN10 G11/2 V произвођача Grundfos или другог сличних 
карактеристика. 

ПРОТИВПОЖАРНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА 

 
Пројектом је, а у складу са усвојеном концепцијом противпожарне заштите и са захтевима и 
одредбама ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, дефинисано техничко решење заштите 
објекта од пожара помоћу спољне и унутрашње хидрантске мреже, које обезбеђује поуздано и 
ефикасно гашење пожара у случају његове појаве у било ком делу објекта односно комплекса.  
Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа је пројектована као граната мрежа, 
поцинкованих танкослојних челичних. Пројектовано је укупно 29 унутрашњих зидних 
противпожарних хидраната D50мм. Унутрашњи PP хидранти су смештени у стандардне 
хидрантске ормариће димензија 500 x 500 x 140 мм са хидрантским прикључком унутрашњег 
пречника 52 мм, тип C, прикључним угаоним вентилом пречника 2" и тревира цревом ø52 мм, 
дужине 15 м, савијеним у котур, са млазницом пречника 12 мм и брзо растављивом ŠTORC 
спојком на прикључку. 
Унутрашња хидрантска мрежа је пројектована тако да се обезбеди једновремени рад 2 
унутрашња хидранта са укупним протицајем од 5 l/s (2,5 l/s по хидранту) уз минимални 
притисак на најудаљенијем хидранту од 2,50 бара. 
Пројектом је предвиђено постројење за  повишење притиска HYDRO MPC-S 3 CR32-4 са 
мембранским резервоаром GT-U-600 PN10 G11/2 V произвођача Grundfos или другог сличних 
карактеристика.  

 

САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
Унутрашњи развод санитарне канализације је пројектован од PVCцеви и фазонских комада са 
спојем на наглавак са интегрисаним гуменим прстеном, пречника D50 – D200 мм, дужине од 
0.25 до 3.0 м. 
Димензионисање развода је извршено према немачким прописима, на основу прикључних 
вредности (АWs), односно отицаја из појединих санитарних уређаја, чији збир даје отицаје Qs, 
на које се санитарни водови димензионишу. 
У објекту је предвиђено укупно 25 вертикала. Вентилирање развода санитарне канализације је 
обезбеђено преко вентилационе вертикале D110 мм са вентилационим капама. 
Предвиђени подни сливници у објекту, су сливници са воденом и механичком блокадом 
задаха. 
На санитарним канализационим разводима је, ради редовног одржавања и евентуалних 
интервенција, предвиђен потребан број ревизионих фазонских комада. 
Прикупљена вода из канализационе мреже се спроводи у канализацију. 

 
 
 
 

САНИТАРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 
 На местима предвиђеним архитектонским пројектом планирани су санитарни уређаји са 
припадајућим пропусним или угаоним вентилима, као и одговарајућа санитарна галантерија 
реномираних произвођача. Санитарни елементи се налазе у оквиру санитарних чворова у 
објекту. 
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 Комплетна инсталација водовода и канализације треба да је урађена у складу са 
законима и прописима за ту врсту инсталације, као и других важећих закона са квалитетним 
материјалима и опремом. 

 

 

5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Електроинсталација објекта је пројектована и изведена средином седамдесетих година 
прошлог века. Техничка решења и опрема су застарела и не одговарају више садашњим 
стандардима. Такође се планира и проширење инсталације у смислу осавремењивања 
опремања соба, што проузрокује неопходне измене и прилагођавања електро инсталацијa 
новим захтевима.  
Расвета соба, комуникација и заједничких просторија је углавном решена са инкадесцентним 
изворима светлости. То решење није енергетски ефикасно и захтева стално одржавање. 
Пројектом се предвиђају LED светиљке које имају високи степен корисности и практично не 
захтевају одржавање и тако се постиже вишеструка уштеда. 
Постојећи агрегат је исто старији од 40 година и више није потпуно функционалан. Електро 
опрема је застарела, рад дизел погона није више економичан, има знатно већу потрошнју дизел 
горива за јединицу произведене електричне енергије у поређењу са савременим уређајима. 
ДЕА више није стенд бај уређај, јер захтева присуство човека код сваког појединачног 
покретања. 
 
Техничко решење електронергетске инсталације 
 
Избор и постављање електричне инсталације и опреме је у складу са одредбама стандарда 
СРПС ХД 60364-5-52: 2012   Сви каблови су безхалогени тј. типа N2XH i NHXH са 
побољшаним карактеристикама у условима пожара са смањеном емисијом отровних гасова. 
Изузетак чине главни напојни каблови који су затвореној кабловској канализацији и потпуно 
обложени са негоривим гипсом.  

 ГЛАВНО НАПАЈАЊЕ 

Пројектом се предвиђа формирање  новог електро ормана у сутерену објекта ГРО. Орман је 
предвиђен са две ћелије. Једна за мрежно напајање, друга за агрегатско. Тако се добија 
централизовани главни развод за стамбени део Геронтолошког центра – Дом Дудова шума. 
Концепција напајања је приказан на блок шеми напајања у графичком прилогу овог пројекта. 
Полажу се нови напојни каблови 2xPP00 4x120 Cu из ЗТС, са тиме да се прикључак на НН 
блок задржава. Нови главни напојни каблови се воде у постојећим кабловским каналима у 
трафо станици. Изван трафо станице треба изградити цевну канализацију до зграде у дужини 
око 4 м. PVC цеви пречника 110 мм укопати на цца 80 цм дубине. Поставити и једну резервну 
цев.Треба машинским бушењем извести продоре у темељним гредама трафо станице и објекта 
за продоре цевне инсталације. У сутерену испод плафона треба изградити регалску трасу до 
ГРО ормана. После полагања каблова регале комплетно обложити са негоривим гипсом. 
У електро ормане је смештена склопна и заштитна опрема за све изводе према цртежима и 
предмеру из пројектне документације. Димензије ормана су 1200 х2100х400 мм и смештени су 
у техничкој просторији у сутерену.  Предвиђена је цца 30% резерве у орманима. 
Мрежно напајање је директно везано на НН блок у ЗТС  на један извод од 400/315А. 
Агрегатско или генераторско напајање се води са предвиђеног новог агрегата из агрегатске 
просторије. Кабел спојити директно на АТС орман агрегата. Заштита кабла је реализован 
заштитним елементима у АТС агрегата. 
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Постојеће напајање објекта је децентрализовано и не задовољава по капацитету каблова и зато 
се разводни ормани на приземљу ди напајају директно из  ГРО. До електро ормана на 
приземљу воде се каблови испод плафона сутерена и преко вертикалног продора долазе до 
ормана. Изградити одговарајућу цевну инсталацију за споменуте каблове. Тамо где нема 
сутерена испод приземља каблови се воде по зидовима или у плафону приземља. 
Из ормана на приземљу се реализују вертикале за цео објекат. Пројектоване су три вертикале и 
свака вертикала напаја потрошаче у једном пожарном сектору. Од првог до шестог спрата 
предвиђени су спратни електроормани и сваки је са посебним каблом повезан на разводни 
орман у приземљу преко одговарајуће вертикале. Тако се постиже потпуно независно напајање 
спратова и делова спратова. У ГРО је за сваку вертикалу пројектован посебан АС (утоматски 
прекидач) који се може по потреби и даљински искључити. По спратовима у собе се уграђују 
PVC ормани, одакле се напаја комплетна инсталација припадајуће собе. Заједничке просторије 
имају напајање из спратног ормана.  
Лифтови имају директно напајање електричном енергијом из ГРО, и то са агрегата. Каблови за 
евакуациони лифтов су отпорни на пожар и 90 мин задржавају своју функционалност у 
условима пожара.  

ПУМПЕ ЗА ПОВИШЕЊЕ ПРИТИСКА 

Пумпе за повишење притиска су прикључене на ГРО – агрегатски део. Пумпа за повишење 
притиска у хидрантској мрежи  (ГСХ) је прикључена каблом отпорним на пожар која 90 мин 
задржава своју функционалност у условима пожара.  
Припрема санитарне топле воде је у сутерену и на шестом спрату. Напајање електричном 
енергијом тих система је директно са ГРО мержни део. Рециркулациону пумпу спојити на 
агрегатски извор. 

ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И УТИЧНИЦА 

Већи део расвете у објекту се напаја са агрегата. То умогућује да расвета остаје функционална 
и у случају испада мрежног напајања. У собама станара општа расвета је решена са 
светилјкама са LED извором светлости. Средњи осветљај у складу са прописима. Управљање 
је предвиђено тастерима и прекидачима локално поред улазних врата и код сваког кревета. У 
предпростору и у купатилу су LED плафоњере. Изнад сваког кревета је предвиђен болнички 
развод у којој се налази локална расвета. У тоалетима код огледала су предвиђени склопови 
утичница и светиљка са локалним прекидачем. 
У собама на петом и шестом спрату је реализована потпуна контрола светла са DALI 
бус системом. Код локалних прекидача се монтирају бус каплеру који безнапонски контакт 
претварају у DALI системски сигнал. Програмирањем се одређује понашање прекидача. 
Систем се може програмирати тако да светлом у појединачним собама може управљати са 
спртаног командног таблоа. То је посебно погодно за непокретне кориснике. На осталим 
спратовима је инсталација припремљена за бус систем. То омогућава у будућности 
пренамену произвољне собе на било којој етажи за непокретне кориснике. 
На ходницима и на степеништима су пројектовани LED плафоњере. Управљање расветом 
ходника је решен са сензорима покрета и присуства преко DALI бус система. Уградни сензор 
за детекцију присуства комбинује детекцију покрета у складу са којима може да подеси ниво 
осветљења (ПИР), инфрацрвене зраке, што омогућава подешавање нивоа осветљења путем 
даљинског управљања (ИР), и детекцију нивоа осветљаја околног простора (ПЕ). Сензор има и 
могућност додавања прстенасте маске која прекрива део поља које сензор обухвата и тако 
спречава ометање у виду детекције покрета у суседним ходницима или пролазима. Детектор 
покрета има максимални домет детекције 5 m и брзину детекције од 1,0 m/s, 64 зоне детекције 
и LED индикатор активације. Инфрацрвени пријемник за даљинско управљање има домет од 6 
m, LED индикатор активације и може се користити са даљинским управљачима из серије 
ДТК500 или другим ИЦ даљинским управљачима са могућношћу програмирања  
На свакој етажи се налази и управљачки пано расвете за потребе подешавања и ручне команде. 
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Антипаник светиљке су предвиђене у апартманима и на комуникацијама. Антипаник светиљке 
су са сопственим акумулатором који обезбеђује аутономију од 120 мин. Агрегатско напајање у 
комбинацији са DALI бус системом обезбеђује дежурну расвету на ходницима и на 
степеништима. 
Степен заштите светиљки је у складу са наменом просторија у коју се уграђују. 
Светиљке су уграђење на плафон, причвршћене на таваницу, зид или конструкцију објекта на 
начин условљен конструкцијом светиљке или помоћу специфицираног носећег прибора. У 
саставу позиција светиљки је и конструкција за вешање светиљки која се решава на лицу 
места. Напон напајања светиљки је 220-240V, 50Hz. У саставу светиљке су светлосни извори, и 
сав помоћни материјал за рад светиљке и њихово постављање (држачи, висилице, сајле). Све 
светиљке у понуди треба да буду од истог реномираног произвођача. Све понуђене светиљке 
треба да имају исте или приближне карактеристике и димензије као наведени типови 
светиљки. Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну 
техничку документацију на основу које се  може утврдити да понуђена светиљка одговара 
пројектованој. Понуђач који не нуди светиљке предвиђене пројектом, треба да достави 
произвођачке сертификате за сву опрему коју нуди. Уколико се тип који се нуди разликује од 
оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења 
Инвеститору да достави урађене прорачуне  у софтверском пакету Dialux или Relux или сл. 
 
Сва инсталација расвете и избор опреме је у складу са са одредбама стандарда СРПС ХД 
60364-5-559: 2013  
Утичнице у собама корисника су код сваког кревета и на захтев инвеститора пројектована су 
четири двоструке утичнице у свакој соби. Посебно су предвиђене утичнице за кухињу и у 
купатилу. У сваком апартману је предвиђена и једна утичница за опште потребе. У болничком 
разводу се исто уграђују утичнице, светиљка за читање и интегрисана болничка СОС опрема. 
На ходницима се планирају сервисне утичнице за општу потребу. 
У канцеларијама и просторијама опште намене је предвиђен довољан број утичница 
распоређених према намени просторије. Утичнице су на мрежном и на агрегатском напајању у 
зависности од намене. Све утичнице које су на агрегатском напајању треба испоручити у 
црвеној боји. 
Степен заштите утичница је у складу са наменом просторија у коју се уграђују. 
Сав инсталациони материјал на објекту је у тзв „микро“ изведби са модуларним системом 
према избору инвеститора. У влажним просторијама и у техничким просторијама инсталацију 
израдити у „ОГ“ изведби, мин. степена заштите IP 54 или боље. 
Целокупна инсталација се води на зидовима испод малетра или у заштитним цевима исто 
испод малтера. На местима где је другачије, посебно је обележено у пројектној документацији. 
У делу објекта интензивне неге (шести спрат) инсталација треба да је према посебним 
захтевима у складу са прописима. ( СРПС ХД 60364-7- ) 
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА 

 
Главна концентрација локалне рачунарске мреже (главни РЕК) се налази у посебној 
просторији. РЕК соба има посебан подразвод преко локалног подразводног ормана. Напајање 
је са ГРО агрегатски део и реализован је са 100% редунданцијом. Положено је два кабла 
паралелно. У пројекту ИТ инсталација је предвиђена уградња централног UPS уређаја. Није 
предвиђено енергетско напајанје рачунарских места преко централног УПС-а већ је потребно 
прибавити локалне УПС уређаје. 
Спратне концентрације РЕК ормани се напајају из спратних подразвода са агрегатске шине. 
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ХВАЦ ОПРЕМА 

 
Термотехнички потрошачи као што су вентилаторски фен коил уређаји, вентилатори разне 
намене су напајани локално из подразвода просторије или система коме припадају. Осим 
централне припреме топле воде, која добија напајање директно из ГРО. 
 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 

 

 Заштита од електричног удара је у складу са одредбама стандарда СРПС ХД 60364-4-
41: 2012  
 Заштита од превеликог напона додира предвиђена је системом напајања ТН-С и 
аутоматским искључењем напајања. Предвиђа се и додатна мера уградње заштитне склопке 
диференцијалне струје  Уземљење потрошача врши се путем заштитне жиле у напојном каблу 
директним спајањем кућишта на ШИП објекта. Светиљке на дохват руке са металним 
кућиштем у свом напојном каблу морају имати трећу одн. пету жуто-зелену жилу за 
уземљење. Са посебном пажњом треба извести изједначавае потенцијала на објекту. Металне 
цеви, металне масе опреме и остале проводне делове који при нормалној експлоатацији нису 
под напоном повезати на шину за изједаћавање потенцијала  (ШИП) Повезивање на ШИП 
израдити са FeZn траком 20х3 или са минимално P-Y 6 mm2 проводником. 
На завршетку радова електричну инсталацију обавезно треба испитати у складу са Прописима 
и издати службени извештај о разулаттима испитивања. 
 
 ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА 

 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

На објекту је изграђена громобранска инсталација у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферских пражњења.( Сл.Л. СРЈ 11/96). Прихватни 
систем је реализован са штапном хватаљком са уређајем за рано стартовање. Време 
предњачења dt=60µs. Овај систем  громобранске инсталације је постојећи и не мења се. У току 
извођења радова на објекту треба извршити преглед громобранске инсталације са прописаним 
мерењима карактеристика ЕСЕ уређаја и уземљивача. У случају да вредности не одговарају 
треба извршити санацију. 

 

ЗАШТИТА ОД ОД ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ИМПУЛСА АТМОСФЕРСКОГ 
ПРАЖЊЕЊА.(ЛЕМП) 

У ГРО се уграђују одводници струје грома (СПД уређаји) класе Б. У подразводне ормане 
одводници пренапона класе Ц. 
Као додатна мера заштите треба извршити изједначавање потенцијала према препорукама из 
СРПС ЕН 62305-4:2017. У складу са локалним условима инсталације треба водити, на такав 
начин да се смањују велике површине индукционих петљи. 
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1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 ТЕХНИЧКИ ОПИС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА  

Генерално телекомуникациони систем се у објектима оваквог типа састоји од 
рачунарске мреже и система за пренос РТВ сигнала (или ЗАС –заједнички антенски систем) 
уколико се не прима IPTV сигнал.  

Рачунарска мрежа представља основни медијум за пренос осталих сигналних система 
(видео надзор, контрола приступа и пренос говора и података) осим система за дојаву пожара 
за који се ради посебан елаборат. 

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 
 

Предмет овог техничког решења је опис рачунарске мреже Геронтолошког центра 
Суботица у објекту Дом Дудова шума (Алеја Маршала Тита 31). 

ДОМ ДУДОВА ШУМА 

Дом Дудова шума као највећи објекат Геронтолошког центра Суботица састоји се од 
подрума, приземља и 6 спратова. Пасивни део рачунарске мреже објекта потребно је 
реализовати постављањем новог хоризонталног и вертикалног структурног каблирања у 
складу са стандардом ANSI/TIA-568. Хоризонтално каблирање потребно је реализовати UTP 
кабловима минимално категорије 5е, од централне тачке концентрације до сваког корисничког 
прикључка. Имајући у виду димензије објекта, све UTP каблове на једном нивоу треба 
завршити у једној концентрацији. Хоризонтално каблирање подрума терминира се у спратној 
концентрацији приземља. За сваку спратну концентрацију предвиђена је једна просторија у 
којој се монтира орман за смештај активне мрежне опреме и терминирање пасивне мреже. UTP 
Каблови се на местима корисничких прикључака терминирају зидним утичницама, а у 
концентрацији се терминирају на задњој страни патч панела монтираних у орман 
комуникационе опреме. 

У модуларним сетовима предвиђене су и ТВ прикључнице заједно са RJ-45 и повезане 
су са спратним концентрацијама Coax RG6 кабловима.   

Вертикално каблирање повезује спратне концентрације и потребно га је реализовати 
мултимодним оптичким кабловима. 

Активну рачунарску мрежу објекта Дом Дудова Шума потребно је реализовати као 
LAN (Local Area Network) мрежу у топологији звезде. У свакој спратној концентрацији 
потребно је монтирати довољан број приступних свичева на које се повезују корисници и 
елементи осталих техничких система. Уколико је у концентрацији потребно монтирати више 
приступних свичева, они треба да буду повезани у јединствену логичку целину (стек) са 
становишта управљања и надзора. Спратна концентрација у приземљу представља уједно и 
главну концентрацију објекта. У њој је, осим приступних свичева за приземље, потребно 
монтирати и агрегациони свич на који се повезују сви приступни свичеви. Због веће 
поузданости система, агрегациони свич потребно је реализовати као логичку целину (стек) два 
физичка свича. Сваки стек или самостални приступни свич у једној спратној концентрацији 
повезује се на агрегациони свич преко два пара мултимодних оптичких влакана интерфејсима 
типа 1000Base-SX. Ове две везе се логички агрегирају, тако да је капацитет везе спратне и 
главне концентрације једнак 2 Gb/s. Поред приступних и агрегационих свичева, у орману 
комуникационе опреме потребно је монтирати и рутер који омогућава комуникацију 
различитих мрежних сегмената, врши логичку терминацију веза ка другим објектима и 
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представља тачку повезивања са сервис провајдером. Због веће поузданости рутер је потребно 
повезати на оба физичка агрегациона свича. Све захтеване везе између објеката који су 
предмет овог техничког решења потребно је реализовати као виртуелну приватну мрежу 
(VPN) уз коришћење IPSec скупа протокола који омогућавају поверљивост и очување 
интегритета података. На наведеним везама такође је потребно применити механизме 
квалитета сервиса (QoS) који омогућавају класификацију типова саобраћаја по приоритету и 
одговарајући  третман саобраћаја у случају загушења веза у складу са класификацијом.  

Логичка шема рачунарске мреже Геронтолошког центра Суботица приказана је на 
слици: 

 

 
Слика 1 
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Активна мрежна опрема за рачунарску мрежу 
 
Агрегациони свич 

 Уређај предвиђен за монтажу у стандардни орман ширине 19” 

 Уређај мора бити испоручен са опремом за монтирање у рек орман 

 Максимална висина уређаја 1U 

 Уређај мора бити модуларан са најмање 1 слотом за додатне модуле са мрежним интерфејсима 

 Најмање 4GB DRAM меморије за саобраћајне податке 

 Флеш диск капацитета најмање 2GB за складиштење кода, конфигурационих и лог фајлова 

 Најмање један порт 10/100/1000 Base-Т са конектором RJ-45 за приступ уређају 
 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз интерфејс командне линије – 

CLI, било путем Телнет или SSH протокола 
 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз графички интерфејс – Web 

GUI 
 Најмање 12 саобраћајних портова 1/10G SFP+ 

 Минимални капацитет свичинга: 320 Gb/s 

 Минимални капацитет прослеђивања пакета: 227 Gb/s 

 Уређај мора подржавати могућност стeковање до 8 уређаја 

 Капацитет стек везе најмање 480 Gb/s 
 Уређај мора подржавати могућност напајања чланова стека кроз сам стек систем 

 Уређај мора подржавати учење минимум 32000 хардверских MAC адреса по систему  

 Уређај мора подржавати следеће IPv4 протоколе:IP routing: статичко рутирање, минимум 24000 
IPv4 рута; RIP; OSPF; VRRP  

 Уређај мора подржавати следеће сигурносне механизме: Port, VLAN и Router access liste; 
ограничавање MAC адреса; подршка за 802.1x 

 Уређај мора подржавати следеће протоколe: 802.1D i 802.1w; 802.1Q, minimum 4000 подржаних 
VLAN-ova; VLAN stacking; port i MAC VLAN; 802.1p, DiffServ; 802.1ad; DHCP relay; 802.1ab; 
SNMP, RMON; Jumbo frame 9198b; 

 Уређај мора да има уграђен софтверски агент за детекцију догађаја и аутоматизацију у смислу 
аутоматског предузимања акција над компонентама система према детектованом догађају. 
Правила детекције  и акција се врше програмирањем и извршавањем ТCL скрипти на рутеру.  

 Уређај мора да подржава активно генерисање и мониторинг саобраћаја у реалном времену у 
циљу прикупљања информација о мрежним перформансама (кашњење, варијације у кашњењу и 
губитак датаграма). 

 Уређај мора подржавати traffic mirroring: SPAN, RSPAN, ERSPAN 

 Уређај мора подржавати агрегацију линкова путем LACP протокола 
 Уређај, уз лиценцу мора подржавати VRF-lite опцију 

 Уређај мора имати напајање које испуњава све важеће стандарде у Републици Србији за 
наизменични напон од 220VAC, 50Hz, испоручен са каблом за прикључење. Максимална 
потрошња уређаја са свим могућим инсталираним картицама не сме бити већа од 350W. 

 Уређај треба да поседује најмање 1 редундантни модул за напајање наизменичним напоном 220 
V 

 Минимални опсег радне температуре при којој уређај може радити је -5°C до 45°C, при 
релативној влажности од 10% – 95% без кондензације. 

 
Приступни свич – Тип 1 
 

 Уређај предвиђен за монтажу у стандардни орман ширине 19” 

 Уређај мора бити испоручен са опремом за монтирање у рек орман 
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 Максимална висина уређаја 1U 

 Најмање 512GB DRAM меморије за саобраћајне податке 
 Флеш диск капацитета најмање 128MB за складиштење кода, конфигурационих и лог фајлова 

 Најмање један порт 10/100/1000 Base-Т са конектором RJ-45 за приступ уређају 

 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз интерфејс командне линије – 
CLI, било путем Телнет или SSH протокола 

 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз графички интерфејс – Web 
GUI 

 Најмање 24 саобраћајних POE портова 10/100/1000 Base-Т са конектором RJ-45 

 Максимални POE буџет 370 W у комбинацији 24 порта POE или 12 порта POE+ 

 Најмање 4 uplink портова 1G SFP 
 Минимални капацитет свичинга: 216Gb/s 

 Минимални капацитет прослеђивања пакета: 71 Mp/s 

 Уређај мора подржавати могућност стeковање до 8 уређаја 

 Стекинг капацитет минимум 80 Gb/s 

 Уређај мора подржавати учење минимум 16000 хардверских MAC адреса по систему  

 Уређај мора подржавати следеће сигурносне механизме: Port, VLAN и Router access liste; 
ограничавање MAC адреса; подршка за 802.1x 

 Уређај мора подржавати следеће протоколe: 802.1D i 802.1w; 802.1Q, minimum 4000 подржаних 
VLAN-ova; 802.1p, DiffServ; 802.1ax; DHCP relay; 802.1ab; SNMP, RMON; Jumbo frame 9198b; 

 Уређај мора да подржава активно генерисање и мониторинг саобраћаја у реалном времену у 
циљу прикупљања информација о мрежним перформансама (кашњење, варијације у кашњењу и 
губитак датаграма). 

 Уређај мора подржавати traffic mirroring: SPAN, RSPAN 

 Уређај мора подржавати агрегацију линкова путем LACP протокола 
 Уређај мора имати напајање које испуњава све важеће стандарде у Републици Србији за 

наизменични напон од 220V, 50Hz, испоручен са каблом за прикључење. Максимална 
потрошња уређаја не сме бити већа од 490 W. 

 Минимални опсег радне температуре при којој уређај може радити је -5°C до 45°C, при 
релативној влажности од 10% – 95% без кондензације. 
 

Приступни свич – Тип 2 
 

 Уређај предвиђен за монтажу у стандардни орман ширине 19” 

 Уређај мора бити испоручен са опремом за монтирање у рек орман 

 Максимална висина уређаја 1U 

 Најмање 512GB DRAM меморије за саобраћајне податке 

 Флеш диск капацитета најмање 128MB за складиштење кода, конфигурационих и лог фајлова 

 Најмање један порт 10/100/1000 Base-Т са конектором RJ-45 за приступ уређају 

 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз интерфејс командне линије – 
CLI, било путем Телнет или SSH протокола 

 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз графички интерфејс – Web 
GUI 

 Најмање 48 саобраћајних POE портова 10/100/1000 Base-Т са конектором RJ-45 

 Максимални POE буџет 740 W у комбинацији 48 порта POE или 24 порта POE+ 

 Најмање 4 uplink портова 1G SFP 

 Минимални капацитет свичинга: 216Gb/s 

 Минимални капацитет прослеђивања пакета: 107 Мp/s 
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 Уређај мора подржавати могућност стeковање до 8 уређаја 

 Стекинг капацитет минимум 80Gb/s 
 Уређај мора подржавати учење минимум 16000 хардверских MAC адреса по систему  

 Уређај мора подржавати следеће сигурносне механизме: Port, VLAN и Router access liste; 
ограничавање MAC адреса; подршка за 802.1x 

 Уређај мора подржавати следеће протоколe: 802.1D i 802.1w; 802.1Q, minimum 4000 подржаних 
VLAN-ova; 802.1p, DiffServ; 802.1ax; DHCP relay; 802.1ab; SNMP, RMON; Jumbo frame 9198b; 

 Уређај мора да подржава активно генерисање и мониторинг саобраћаја у реалном времену у 
циљу прикупљања информација о мрежним перформансама (кашњење, варијације у кашњењу и 
губитак датаграма). 

 Уређај мора подржавати traffic mirroring: SPAN, RSPAN 
 Уређај мора подржавати агрегацију линкова путем LACP протокола 

 Уређај мора имати напајање које испуњава све важеће стандарде у Републици Србији за 
наизменични напон од 220VAC, 50Hz, испоручен са каблом за прикључење. Максимална 
потрошња уређаја не сме бити већа од 900W. 

 Минимални опсег радне температуре при којој уређај може радити је -5°C до 45°C, при 
релативној влажности од 10% – 95% без кондензације. 

 
 
Рутер – Тип 1 

 Уређај предвиђен за монтажу у стандардни орман ширине 19” 
 Уређај мора бити испоручен са опремом за монтирање у рек орман 
 Максимална висина уређаја 1U 
 Уређај мора бити модуларан са најмање 2 слота за модуле са мрежним интерфејсима 
 Најмање 4GB DRAM меморије 
 Могућност проширења на 16GB DRAM меморије 
 Флеш диск капацитета најмање 4GB за складиштење кода, конфигурационих и лог фајлова 
 Најмање један USB прикључак типа А 
 Најмање један порт 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45 за приступ уређају 
 Један конзолни порт са конектором RJ-45 за приступ уређају 
 Један USB прикључак типа B mini за приступ уређају 
 Уређај мора имати могућност уградње модула са Gigabit Ethernet интерфејсима или 

могућношћу инсталације картице за 4G LTE технологију 
 Најмање 6 саобраћајних портова 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45 који могу бити 

интегрисани у шасију или се могу налазити на додатним модулима 
 Најмање 2 саобраћајна порта са конектором SFP 
 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз интерфејс командне линије – 

CLI 
 Могућност интеграције са системом за обраду позива коришћењем SIP протокола 
 Подршка за проток до 100 Mb/s 
 Подршка за повећање протока до 300 Mb/s применом одговарајуће софтверске лиценце 
 Уређај мора подржавати следеће IPv4 протоколе: RIPv1/v2, OSPF, IS-IS, EIGRP, BGP, IGMPv3, 

PIM-SM, PIM-SSM, RSVP, DHCP, RADIUS, TACACS+, SNMPv3, TELNET, SSH, NTPv4, Syslog, 
L2TPv3, BFD 

 Уређај мора подржавати IPv6 и следеће IPv6 протоколе: OSPFv3, RIPng, IPv6 MLD, BGP, ISIS 
 Уређај мора подржавати MPLS, L2 VPN и L3 VPN функционалност 
 Уређај мора подржавати Connectivity Fault Management према IEEE 802.1АГ и IEEE 802.3ah 
 Уређај мора подржавати NETCONF протокол и YANG моделовање 
 Уређај мора да подржава stateful firewall функционалност  
 Уређај мора да има уграђен софтверски агент за детекцију догађаја и аутоматизацију у смислу 

аутоматског предузимања акција над компонентама  система према детектованом догађају. 
Правила детекције  и акција се врше програмирањем и извршавањем TCL скрипти на рутеру.  

 Уређај мора да подржава активно генерисање и мониторинг саобраћаја у реалном времену у 



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 27 од 237 

циљу прикупљања информација о мрежним перформансама (кашњење, варијације у кашњењу и 
губитак датаграма).  

 Уређај мора подржавати следеће криптографске алгоритме за енкрипцију: DES, 3DES, AES-128 
или AES-256 

 Уређај мора подржавати следеће криптографске алгоритме за аутентификацију: RSA (768, 1024, 
2048), ECDSA (256/384 bit) 

 Уређај мора подржавати следеће криптографске алгоритме за интегритет: MD5, SHA, SHA-256, 
SHA-384, SHA-512 

 Уређај мора подржавати следеће типове квалитета сервиса: QoS, Class-Based Weighted Fair 
Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based 
Routing (PBR) 

 Уређај треба да је модуларан и да има могућност хардверског проширења са 16xЕ1 QSIG или 
ISDN PRI порта или 8xFXO портова 

 Уређај треба да има могућност софтверског и хардверског проширења тако да може да подржи 
протоколе SIP, H.323, MGCP, QSIG, RTP, BFCP; обраду говора помоћу DSP са подршком за 
G.728, G.729, G.729B, iLBC, G.729A, G.729AB, G.726, G.722 и G.711 кодеке 

 Уређај треба да обезбеде механизме и сервисе на мрежи који обезбеђују видљивост, 
препознавање и контролу апликација у смислу детаљне класификације апликација, могућност 
надзора и успостваљања контроле саобраћаја 

 Уређај мора да идентификује и класификују најмање следеће протоколе и апликације на IP 
мрежи - Microsoft протоколи и апликације Microsoft SQL, Microsoft DS, Microsoft Office365, 
SAP, Oracle, Skype, Youtube, Facebook, BitTorrent... 

 Уређај мора да обезбеди надзор и статисику тока апликације, време одговора (response time), 
кашњење, варијације у кашњењу као и остале параметре перформанси апликације 

 Уређај мора да има могућност да додељује и подешава параметре QoS на мрежи према 
идентификованој апликацији 

 Уређај мора да подржава динамичко бирање путање према параметрима перформансе мрежних 
веза (путања) 

 Уређај мора да има могућност размене и извоза статистичких информација о метрикама 
апликација користећи протоколе Netflow v9 или IPFIX (IP Flow Information Export) 

 Уређај треба да подржава IP рутирање и динамички избор путање у зависности од перформанси 
мреже. Уређаји морају бити способни да интелигентно одаберу најбољу путању, за препознату 
апликацију, према  параметрима као што су пропусни опсег линка, доступност линка, цена 
линка, оптерећење линка, губици пакета, кашњење пакета, варијација у кашњењу пакета. Ове 
информације о перформансама треба да се мере и прикупљају постојећим механизмима у 
софтверу самог мрежног уређаја. 

 Уређај мора имати напајање које испуњава све важеће стандарде у Републици Србији за 
наизменични напон од 220V, 50Hz AC, испоручен са каблом за прикључење. Максимална 
потрошња уређаја са свим могућим инсталираним картицама не сме бити већа од 250W. 
 

Рутер – Тип 2 
 Уређај мора бити испоручен са опремом за монтирање у рек орман ширине 19” 
 Максимална висина уређаја 1U 
 Уређај мора бити модуларан са најмање 2 слота за модуле са мрежним интерфејсима 
 Најмање 4GB DRAM меморије 
 Могућност проширења на 8GB DRAM меморије 
 Флеш диск капацитета најмање 4GB за складиштење кода, конфигурационих и лог фајлова 
 Најмање један USB прикључак типа А 
 Најмање један порт 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45 за приступ уређају 
 Један конзолни порт са конектором RJ-45 за приступ уређају 
 Један USB прикључак типа B mini за приступ уређају 
 Најмање 2 саобраћајна порта 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45 
 Најмање 1 саобраћајни порт са конектором SFP 
 Уређај мора имати могућност уградње интерфејс модула или картице за 4G LTE технологију 
 Могућност конфигурације и управљања функцијама уређаја кроз интерфејс командне линије – 

CLI 
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 Могућност интеграције са системом за обраду позива коришћењем SIP протокола 
 Подршка за проток до 50 Mb/s 
 Подршка за повећање протока до 100 Mb/s применом одговарајуће софтверске лиценце 
 Уређај мора подржавати следеће IPv4 протоколе: RIPv1/v2, OSPF, IS-IS, EIGRP, BGP, IGMPv3, 

PIM-SM, PIM-SSM, RSVP, DHCP, RADIUS, TACACS+, SNMPv3, TELNET, SSH, NTPv4, Syslog, 
L2TPv3, BFD 

 Уређај мора подржавати IPv6 и следеће IPv6 протоколе: OSPFv3, RIPng, IPv6 MLD, BGP, ISIS 
 Уређај мора подржавати MPLS, L2 VPN и L3 VPN функционалност 
 Уређај мора подржавати Connectivity Fault Management према IEEE 802.1АГ и IEEE 802.3ah 
 Уређај мора подржавати NETCONF протокол и YANG моделовање 
 Уређај мора да подржава stateful firewall функционалност  
 Уређај мора да има уграђен софтверски агент за детекцију догађаја и аутоматизацију у смислу 

аутоматског предузимања акција над компонентама  система према детектованом догађају. 
Правила детекције  и акција се врше програмирањем и извршавањем TCL скрипти на рутеру.  

 Уређај мора да подржава активно генерисање и мониторинг саобраћаја у реалном времену у 
циљу прикупљања информација о мрежним перформансама (кашњење, варијације у кашњењу и 
губитак датаграма).  

 Уређај мора подржавати следеће криптографске алгоритме за енкрипцију: DES, 3DES, AES-128 
или AES-256 

 Уређај мора подржавати следеће криптографске алгоритме за аутентификацију: RSA (768, 1024, 
2048), ECDSA (256/384 bit) 

 Уређај мора подржавати следеће криптографске алгоритме за интегритет: MD5, SHA, SHA-256, 
SHA-384, SHA-512 

 Уређај мора подржавати следеће типове квалитета сервиса: QoS, Class-Based Weighted Fair 
Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based 
Routing (PBR) 

 Уређај треба да је модуларан и да има могућност хардверског проширења са 16xЕ1 QSIG или 
ISDN PRI порта или 8xFXO портова 

 Уређај треба да има могућност софтверског и хардверског проширења тако да може да подржи 
протоколе SIP, H.323, MGCP, QSIG, RTP, BFCP; обраду говора помоћу DSP са подршком за 
G.728, G.729, G.729B, iLBC, G.729A, G.729AB, G.726, G.722 и G.711 кодеке 

 Уређај треба да обезбеде механизме и сервисе на мрежи који обезбеђују видљивост, 
препознавање и контролу апликација у смислу детаљне класификације апликација, могућност 
надзора и успостваљања контроле саобраћаја 

 Уређај мора да идентификује и класификују најмање следеће протоколе и апликације на IP 
мрежи - Microsoft протоколи и апликације Microsoft SQL, Microsoft DS, Microsoft Office365, 
SAP, Oracle, Skype, Youtube, Facebook, BitTorrent... 

 Уређај мора да обезбеди надзор и статисику тока апликације, време одговора (response time), 
кашњење, варијације у кашњењу као и остале параметре перформанси апликације 

 Уређај мора да има могућност да додељује и подешава параметре QoS на мрежи према 
идентификованој апликацији 

 Уређај мора да подржава динамичко бирање путање према параметрима перформансе мрежних 
веза (путања) 

 Уређај мора да има могућност размене и извоза статистичких информација о метрикама 
апликација користећи протоколе Netflow v9 или IPFIX (IP Flow Information Export) 

 Уређај треба да подржава IP рутирање и динамички избор путање у зависности од перформанси 
мреже. Уређаји морају бити способни да интелигентно одаберу најбољу путању, за препознату 
апликацију, према  параметрима као што су пропусни опсег линка, доступност линка, цена 
линка, оптерећење линка, губици пакета, кашњење пакета, варијација у кашњењу пакета. Ове 
информације о перформансама треба да се мере и прикупљају постојећим механизмима у 
софтверу самог мрежног уређаја. 

 Уређај мора имати напајање које испуњава све важеће стандарде у Републици Србији за 
наизменични напон од 220V, 50Hz AC, испоручен са каблом за прикључење. Максимална 
потрошња уређаја са свим могућим инсталираним картицама не сме бити већа од 250W. 
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Техничко решење Wi-Fi мреже 

Предмет овог техничког решења је опис бежичне (Wi-Fi) мреже Геронтолошког центра 
Суботица у објектима Дом Дудова шума (Алеја Маршала Тита 31). 

 

Дом Дудова шума 

Wi-Fi мрежа Геронтолошког центра Суботица има централизовану структуру чија је 
централна тачка контролер бежичне мреже (Wireless LAN Controller, WLC). Контролер 
представља јединствену тачку конфигурисања и управљања Wi-Fi мрежом састављеном од 
већег броја приступних уређаја – Access Pointa (AП). Контролер је потребно реализовати као 
физички уређај који се монтира у главној концентрацији објекта Дом Дудова шума и повезује 
се на оба физичка свича у стеку који чини агрегациони свич са по две везе 

Access Point (АП) је уређај који представља тачку повезивања бежичних клијената на 
мрежу. У објекту Дом Дудова шума потребно је поставити довољан број АП-ова тако да 
покривеност објекта Wi-Fi сигналом буде задовољавајућа. Сваки АП потребно је повезати UTP 
каблом на најближи приступни свич рачунарске мреже. преко ове везе преноси се клијентски 
саобраћај и напајање АП-а коришћењем стандарда 802.3af PoE или 802.3at PoE+. 

Активна мрежна опрема за Wi-Fi мрежу 
 
Контролер 

 Најмање један сервисни порт 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45 за приступ уређају 
 Један конзолни порт са конектором RJ-45 за приступ уређају 
 Један USB прикључак типа B mini за приступ уређају 
 Најмање један USB 3.0 прикључак типа А 
 Најмање 4 саобраћајна порта 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45, од којих најмање 2 морају 

имати функционалност 802.3af PoE 
 Најмање 1 саобраћајни Multigigabit порт са конектором RJ-45 који подржава брзине 1, 2.5 и 5 

Gb/s 
 Најмање 1 редундантни порт 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45 
 Уређај мора подржавати рад у режиму Active/Standby (примарни и редундатни контролер) са 

потребним лиценцама за Access pointe 
 Повезивање два контролера за рад у режиму високе доступности мора се обавити без 

коришћења саобраћајних портова, тј. преко наменски посвећеног редундантног порта за 
повезивање редундантног контролера 

 Могућност конфигурацијe, управљања и праћења параметара уређаја и клијената помоћу Web 
графичког интерфејса коришћењем протокола HTTP i HTTPS 

 Могућност конфигурацијe, управљања и праћења параметара уређаја и клијената помоћу 
интерфејса командне линије (CLI) коришћењем Telnet и SSHv2 protokola 

 Подршка за проток до 4 Gb/s 
 Максималан број Access Pointa (АП) којима контролер може да управља мора бити најмање 150 
 Максималан број бежичних клијената који се могу повезати на контролер мора бити најмање 

3000 
 Морају бити подржани следећи стандарди бежичне комуникације: IEEE 802.11a, 802.11b, 

802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac 
Wave 1 и Wave 2 

 Контролер мора подржавати Ethernet стандарде:  
● IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T,  1000BASE-SX, 
1000-BASE-LH 
● IEEE 802.1Q VLAN tagging 
● Агрегација линкова према IEEE 802.1AX 
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 Контролер мора подржавати QoS механизме ограничења протока и контролу приоритета 
саобраћаја 

 Уређај мора поседовати механизам детекције и проактивне заштите од радио фреквентне 
интерференције (RFI) 

 Уређај мора поседовати могућност енкрипције пакета контролне равни између АП-а и 
контролера 

 Уређај мора поседовати могућност препознавања и контроле апликације које користе бежични 
клијенти и дати видљивост у ток саобраћаја користећи Netflow протокол за слање података 

 Контролер мора подржавати стандарде за пренос података: 
o Подршка за UDP, TCP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP протоколе 
o Подршка за BOOTP, DHCP 
o Подршка за RFC 5415 CAPWAP проткол и подршка за RFC 5416 CAPWAP Binding for 

802.11 
o Уређај мора подржавати следеће безбедносне стандарде: 

o Wi-Fi Protected Access (WPA) 
o IEEE 802.11i (WPA2, RSN) 
o RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm 
o RFC 1851 Encapsulating Security Payload (ESP) Triple Data Encryption Standard (3DES) 

Transform 
o RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication 
o RFC 2246 Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.0 
o RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol 
o RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and Authentication Header (AH) 
o RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH 
o RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV 
o RFC 2407 Interpretation for Internet Security Association and Key Management Protocol 

(ISAKMP) 
o RFC 2408 ISAKMP 
o RFC 2409 Internet Key Exchange (IKE) 
o RFC 2451 ESP Cipher Block Chaining (CBC)-Mode Cipher Algorithms 
o RFC 3280 Internet X.509 Public Key Infrastructure (PKI) Certificate and Certificate 

Revocation List (CRL) Profile 
o RFC 4347 Datagram Transport Layer Security 
o RFC 5426 TLS Protocol Version 1.2 

Контролер мора подржавати следеће стандарде за шифровање (енкрипцију): 

o Подршка за WEP i TKIP-MIC: RC4 40, 104 и 128 bit, AES, 3DES, SSL и TLS, DTLS, Ipsec 
o Подршка за 802.1AE MACsec енкрипцију 

Уређај мора подржавати следеће стандарде за аутентификацију, ауторизацију и accounting 
(AAA): 

o IEEE 802.1X 
o RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes 
o RFC 2716 Point-to-Point Protocol (PPP) Extensible Authentication Protocol (EAP)-TLS 
o RFC 2865 RADIUS Authentication 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 
o RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting 
o RFC 2869 RADIUS Extensions 
o RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS 
o RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS 
o RFC 3579 RADIUS Support for EAP 
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o RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines 
o RFC 3748 EAP 
o Web-based authentication 
o TACACS support for management users 

Уређај мора подржавати следеће протоколе за надзор и управљање: 

o Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 
o RFC 854 Telnet 
o RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets 
o RFC 1156 MIB 
o RFC 1157 SNMP 
o RFC 1213 SNMP MIB II 
o RFC 1350 Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 
o RFC 1643 Ethernet MIB 
o RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) 
o RFC 2616 HTTP 
o RFC 2665 Ethernet-Like Interface Types MIB 
o RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast 

Filtering, and Virtual Extensions 
o RFC 2819 Remote Monitoring RMON MIB 
o RFC 2863 Interfaces Group MIB 
o RFC 3164 Syslog 
o RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 
o RFC 3418 MIB for SNMP 
o RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs 

o уређај мора имати уграђене LED индикаторе за активност мрежног линка и дијагностику 
o Уређај мора бити предвиђен за монтажу у стандардни орман ширине 19”. Опција монтаже 

контролера мора подржавати смештање примарног и редундантног контролера један поред 
другог у 1U простор стандардног ормана ширине 19”. 

o Уређај мора бити испоручен са опремом за монтирање у стандардни рек орман ширине 19”
  

o Контролер мора подржавати рад у окружењу са опсегом температуре 0°C до 40°C и влажности 
ваздуха 5% до 95% без кондензације  

o Уређај мора имати напајање које испуњава све важеће стандарде у Републици Србији за 
наизменични напон од 220V, 50Hz AC, испоручен са каблом за прикључење 

o Дисипација топлоте (без PoE) не сме прећи 50 W, a дисипација са PoE не сме прећи 100 W 
 
Access Point (АП) 
 

o Уређај мора бити у потпуности компатибилан са контролером 
o Уређај мора бити хардверски прилагођен за рад у регулаторном домену коме припада 

Република Србија 
o Један конзолни порт са конектором RJ-45 за приступ уређају 
o Најмање 1 саобраћајни порт 10/100/1000Base-T са конектором RJ-45 
o Најмање 1 GB RAM меморије 
o Најмање 256 МB Flash меморије 
o Уређај мора бити испоручен са опремом за монтажу на равну површину 
o Уређај мора поседовати интегрисане антене за рад у фреквентним опсезима 2.4 GHz и 5 GHz 
o Уређај мора подржавати најновији 802.11ac Wave 2 бежични стандард 
o Уређај мора подржавати следеће стандарде аутентификације и безбедности: 

o Advanced Encryption Standard (AES) for Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 
o 802.1X, RADIUS authentication, authorization, and accounting (AAA) 
o 802.11r 
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o 802.11i 
o Максималан број бежичних клијената који се могу повезати на АП мора бити најмање 200 по 

сваком фреквентном опсегу 2.4 GHz и 5 GHz 
o Уређај мора подржавати најмање 2x2 single-user/multiuser MIMO са најмање 2 просторна тока 

података 
o Уређај мора подржавати радио канале ширине 20 MHz, 40 MHz и 80 MHz 
o Максималан физички проток података у радио фреквентном делу мора бити најмање 865 Mb/s 
o Уређај мора поседовати интегрисан Bluetooth 4.1 предајник 

 

Техничко решење Система видео надзора 
 
Општи системски захтеви 

ИП систем видео надзора мора бити реализован у дистрибутивној архитектури. Оваква 
архитектура не сме да има било каква ограничења по броју елемената у ситему (камера, 
мрежних снимача, оператера или сервера за видео анализу). За разлику од централизованих 
система ИП видео надзора, оваква архитектура одстрањује потребу за деловима система као 
што је Централни сервер, који би проузроковали да цео систем престане да ради уколико дође 
до њиховог отказа или да постану уско грло приликом ширења система (додавања камера и 
повећавањем њихове резолуције и додавањем оператера), што би директно утицало на 
функционалност и одзив самог система. Тиме се у исто време остварује значајна уштеда 
елиминацијом скупих елемената у систему (сервeра и лиценци) као и њиховој редуданси што 
директно утиче на тоталну цену коштања система (ТCO). 

Својом дистрибутивном архитектуром, систем мора да омогући креирање 
неограниченог броја независних под-система (нодова) који се на систем повезују у 
хијерархијској структури, што омогућава корисницима система преглед великог броја 
независних система, симултано.  

Систем лиценцирања мора бити на бази једнократне куповине и да траје доживотно без 
захтева произвођача за обавезним додатним надокнадама. Лиценца обезбеђује присуство 
камере у систему, приказ слике уживо и снимање тог канала и не сме да се везује за адресу 
камере (IP или MAC). Лиценцирање не сме да обухвати операторске станице, мрежне или 
фаиловер снимаче, што значи да је број ових елемената у систему неограничен и бесплатан. 

Приступа удаљеним локацијама (нодовима) мора да се оствари на најбезбеднији моући 
начин, кроз интранет мрежу или опитичким везама у власништву корисника. У случају када је 
конекција између удаљених локација остварена путем интернета, изнајмљивањем линкова од 
јавних оператера, конекција мора бити остварена на такав начин да је мрежни саобраћај 
између локација криптован најсавременијм безбедносним алгоритмима. 

Платформа ИП система видео надзора мора бити конципирана као отворена платформа 
која је компатибилна са произвoдима разних произвођача који подржавају ONVIF протокол. 
Такође, мора да поседује могућност убацивања стримова са ИП камера које нису ONVIF 
сертификоване. Поред овога ИП систем видео надзора мора да омогући интеграцију са другим 
системима техничке заштите као што су контрола приступа, периметарска заштита, систем 
дојаве пожара, противпровални систем преко већ направљених интеграционих модула, преко 
отвореног SDK или путем алармног панела коришћењем „сувих контаката“.  
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Администратори оваквог система морају имати могућност потпуне контроле над 
приступом независним елементима система мрежним видео снимачима, камерама, радним 
станицама, видео зидовима, серверима за видео аналитику као и серверима за интеграцију. 
Менаџмент системом је дистрибутиван и омогућен са било које радне станице у систему, иако 
елементи могу бити на географски различитим локацијама. Контрола нивоа 
адаминистративних могућности у систему је дефинисана корисничким правима и 
креденцијалима за логовање. Систем мора подржавати флексибилно дефинисање права 
приступа, на нивоу приступа корисника или засебне групе корисника  одређеном уређају или 
функцији система. Креирање корисничких налога мора бити могуће директно на VMS-у, где 
су дефинисана сва права и могућности које тај корисник може да има у систему. За лакшу и 
бољу администрацију корисника систем мора да подржава интеграцију са налозима Microsoft® 
активног директоријума. Ради повећања безбедности, саставни део система видео надзора је 
логовање радњи које изводе оператери. Логовање се врши у виду базе података коју је могуће 
претраживати у било којем тренутку путем задатих критеријума (време,  датум, оператер или 
група оператера, врста радње или група радњи). Добијене резултате претраге је могуће 
експортовати у форми извештаја у разним форматима (Excel, Word, PDF)  

Апликација за надзор и управљање мора да обезбеди пун приступ систему: преглед 
слике уживо, преглед снимљеног материјала, подешавање, надзор и управљање елементима у 
систему, алармни статуси елемената у систему, алармни статуси других интегрисаних 
елемената у систему, алармни статуси помоћу видео аналитике, могућност интерперетације и 
приказа свих алармних статуса на монитору оператера, вишеслојне мапе објекта са распоредом 
и позицијама камера и других елемената система као и интегрисаних елемената система у 
векторском формату. Корисничка апликација мора да има могућност да ове елементе 
приказује на засебним мониторима једне операторске станице (мин. 4 монитора по станици) и 
да поседује могућност приказа великог броја камера у систему (мин.100 стримова уживо и 25 
стримова репродукције  ) по операторској станици. Апликација мора да има могућност 
контроле видео зида истог произвођача или другог који је отворен за интеграцију. Корисничка 
апликација мора да има могућност приказа аларма са целокупног система укључујући и 
грешке утврђене интегрисаном диагностиком мрежних снимача. 

Дистрибутивна платформа за видео надзор треба да омогући адекватне алгоритме по 
којима ће се подаци складиштити и чувати на ефикасан начин. Платформа мора да има 
могућност дефинисања Фаиловер снимача. Ти снимачи морају да имају могућност рада у 
Mirror или Hot standby режиму како би аутоматски преузели снимање уколико примарни 
снимач не би био доступан на мрежи. У том случају VMS (Video Management Software) 
апликација мора да буде интелигентна и да тачно зна на ком снимачу се који део снимка једне 
или више камера налази како би оператеру пружила континуиран преглед и извоз снимљеног 
матријала без да он сам мора да претражује снимке по мрежним снимачима у систему. 

Систем за складиштење видео материјала на мрежним видео снимачима мора 
подржавати више нивоа архивирања. Та функционалност мора подржавати и проређивање и 
смањивање архиве после дефинисаног времена, смањивањем броја фрејмова и избацивањем 
“P” фрејма. Капацитети мрежних видео снимача за архивирање морају да обезбеде чување 
снимљеног материјала у трајању од минимално 30 дана. Снимање мора да буде континуирано 
а квалитет снимка мора да буде у резолуцији 1080p и у 25 фрејмова у секунди. 

Сервери за снимање (мрежни видео снимачи) морају бити такви да произвођач 
гарантује за њихове перформансе, број канала за снимање и репродукцију по једном уређају. 
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Складишни простор мора бити реализован у RAID5 или RAID6 систему из безбедносних 
разлога, а величина довољна да задовољи потребе овог система. Снимљени материјал мора да 
се складишти заједно са дигиталним потписом чиме се додатно повећава безбедност и 
аутентичност снимака. Мрежни интерфејс мора бити довољног пропусног опсега да задовољи 
истовремени упис и читање гарантоаног броја канала без проблема и кашњења. Због лакше 
администрације и усклађивања са постојећом инфраструктуром корисника оперативни систем 
мрежних видео снимача мора бити Windows Server. Функционалност извоза снимљеног 
материјала мора подржавати могућност извоза материјала за више камера истовремено са 
заштитом од злоупотребе додавањем дигиталног потписа. Такође, систем извоза снимљеног 
материјала мора да има могућност да извезе материјал са више камера и веже их у један 
снимак (видео клип), када се инцидентни догађај прожима кроз више канала. Приликом извоза 
корисник има могућност да уз извезени материјал дода и апликацију за преглед која има 
могућност провере аутентичности извезеног материјала.  

Алармни систем је саставни део дистрибутивне платформе и има више функција као 
што су: 

1. Дистрибуција алармних статуса кроз систем, 
2. Колектовање алармних статуса са самог система видео надзора које генеришу камере 

(интегрисаном видео аналитиком или I/O контактима),  
3. Колектовање алармних статуса активних компоненти мрежних снимача  (деградација 

RAIDa, вентилатора, редудантног напајања и редудантне мреже), 
4. Колектовање алармних статуса других интегрисаних система, 
5. Аутоматизација акција система видео надзора у случају алармних догађаја (звучна 

нотификација на станици оператера, померање покретне камере у пресет позицију, 
слика уживо са једне или више камера се приказују на монитору оператера или видео 
зиду, приказивање мапе са зоном у аларму на станици оператера или видео зиду, 
успостављање двосмерне аудио конекције између оператерске станице и зоне у 
аларму, активација релејних излаза на камерама и алармним панелима) 

6. Прослеђивање алармних статуса система видео надзора другим интегрисаним 
системима (BMS). 

Дистрибуција алармних сататуса се врши кроз целокупан систем хијерархијски према 
унапред дефинисаним парвилима. Информација о неком аларму се презентује тачно оном 
оператеру или групи оператера који су за њега задужени чиме се постиже брза и 
правовремена реакција. Алармни статуси са камера и других интегрисаних систеам се 
презентују оператеру уз звучну сигнализацију. Алармни статуси интегрисаних система 
(контрола приступа, периметарска заштита, систем дојаве пожара, противпровални систем) се 
дефинишу као окидачи у систему видео надзора. Рекција система на одређену алармну 
ситуацију може бити аутоматизована на начин да се на опеарторској станици у исто време 
прикаже слика уживо из зоне која је у аларму, успостави аудио веза или пусти аудио порука 
на самој зони, окрене покретна камера у одређену пресет позицију, мапа зоне у аларму се 
приказује на монитору оператера или видео зиду. Систем аутоматски додаје „обележивач“ 
ради касније лакше претраге догађаја. Оператер је дужан да потврди пријем алармног 
догађаја и забележи кратак опис о самом догађају који се чува у систему и тек онда може да 
означи алармни догађај као „виђен“. Паралелно са тим оператор може да креира извештај о 
самом алармном догађају који се памти у систему. Систем подржава и увоз текстуалних 
докумената или URL странице коју оператер може да отвори из алармног прозора а који је 
везан за баш тај алармни догађаја и по којој оператер мора да поступи.  
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У сврху што лакшег и прегледнијег приказа камера, снимака, мапа, аларма и осталих 
елемената дистрибутивна платформа ИП система видео надзора мора да подржава 
функционалност видео зида. Ова функционалност је подржана кроз додавање радних станица 
које користе исту корисничку апликацију и њиховом конфигурацијом као „slave”. Ове радне 
станице морају да имају неопходну хардвесрку конфигурацију како би могле несметано и без 
кочења да приказују видео уживо са већег броја камера у пуној резолуцији и пуном frame rate 
(мин. 40 камера гарантовано). Број монитора које ова радна станица може да прихвати је 
минимум 4 у FullHD резолуцији или  3 у 4K резолуцији. Оператер има могућност да пројектује 
жељени распоред камера и других елемената на жељени монитор видео зида, а који оператер 
може да пројектује на који видео зид је дефинисано корисничким правима.  Видео зид ће се 
налазити у контролном центру и састојаће се од постојећих монитора смештених на зиду 
испред радника обезбеђења.  

У циљу повећања брзине реаговања и продуктивности оператера, систем мора да 
подржава напредну анлитику за претрагу снимљеног материјала. Ова видео аналитика 
оператерима омогућава да у кратком року нађу догађај од интереса према задатим 
критеријумима, као што су: класификација пола (мушко или женско), класификација возила 
(аутомобиле, доставно возило, аутобус, камион или мотор) величина и боја траженог објекта, 
смер и путање кретања, брзина кретаја, вруће мапе кретања или заустављања. Овај систем 
мора да подржава могућност да се анализа према унапред задатим критеријумима врши у 
позадини у предефинисаним временским периодима како би оператери добили и анализирали 
резултате онда када њима то највише одговара. 

Због самог значаја система видео надзора за безбедност корисника од суштинске су 
важности његова поузданост и дуготрајност. Брзина дефектаже и отклањања кварова на 
одређеном делу система морају бити у најкраћем могућем року, као и гарантовани период 
одзива подршке проивођача у случају грешака, или замене неисправних компоненти.  Из тог 
разлога је неопходно да основни систем видео надзора, сви његови елементи (камере, мрежни 
снимачи, радне станице, сервери за аналитику, корисничка  апликација) буду од истог 
произвођача чиме би се обезбедила дуготрајност и исплативост система, као и јединствене 
гаранције које тај произвођач нуди за свој систем, као што је гаранција за компатибилност 
свих компоненти система са наредним верзијама, како софтверским тако и хардверским 
минимум 10 година у назад. 

Kако систем ИП видео надзора непрекидно генерише велику количину видео 
саобраћаја 24/7 неопходно је да мрежна опрема има могућност и капацитет за обраду великих 
количина података без прекида. Паралелно са тим, због чињенице да мрежна инфрструктура 
чини кичму система неопходно је да ова опрема буде од светски реномираних произвођача са 
највишим степеном квалитета. Због очувања пропусног опсега мреже, дистрибутивна 
платформа мора подржавати тзв. Multicast односно један видео стрим по камери за већи број 
отворених инстанци. ИП мрежа мора бити релаизована у топологији „звезда“ са дуплим 
агрегираним оптичким аплинковима, чиме се у исто време постиже повећање пропусног 
опсега и редуданса. ИП камере ће се конектовати на Access мрежне свичеве који ће у исто 
време и напајати камере преко POE (PowerOverEtherent). Број и распоред Access свичева је 
дефинисан спратним концентарцијама у згради наручиоца и позицијама камера односно 
удаљености камера од концентрација. Раздаљина између камере и мрежног свича не сме да 
пређе дужину која је прописана стандардом (100м) како би функционалности преноса 
података и напајања потрошача остале не нарушене. POE буџет мора да задовољи потребе 
тако да на сваки порт на Access мрежном свичу може да се повеже потрошач који троши 
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максимално 15.4W што је дефинисано станардом IEEE 802.3af. Саобраћај са свих  Access 
свичева се концентрише на Агрегационим свичевима који су постављени у редудансу и 
међусобно повезани – стековани. Агрегациони свичеви морају да имају довољну снагу и 
пропусну моћ да обраде сав саобраћaj који генеришу ИП кемере, мрежни снимачи, сервери за 
аналитику и радне станице. На њих ће бити повезани Аccess свичеви редудантним оптичким 
везама од 1Gbps, док би мрежни видео снимачи и сервери за аналиитику били повезани 
редудантним оптичким везама од 10Gbps.  Број мрежних портова мора да задовољи потребе 
повезивaња све опреме. Како су Агрегациони свичеви централна тачка мрежне 
инфраструктуре неопходно је да имају и редудантна напајања. Због даље оптимизације 
саобраћаја Агрегациони свичеви морају имати опцију рутирања како би се мрежа система 
видео надзора могла сегментирати.  

У току постављањa опреме за систем видео надзора потребно је поставити нову 
пасивну кабловску инфраструктуру (бакарну и оптичку). У истом тренутку пожељно је  у што 
већој мери, демонтирати постојеће кабловске трасе аналогнонг видео надзора уколико за то 
постоје технички услови. Нова бакарна инфраструктура мора да задовољи све тренутне 
стандарде и категорије. Неопходно је испоручити и уградити каблове минимално CAT.6a како 
би се што ефикасније искористиле трасе до камера и оптимизовао број концентрација. 
Опитчки каблови треба да буду са мултимодним влакном јер дужине траса задовољавају 
прописане дужине за ОМ3 кабал. Тиме се у исто време прави уштеда на оптичким 
трансиверима.   

Обавеза извођача је да објекат врати у првобитно стање, односно да изврши санацију 
свих измена насталих у току радова. 

Количине радова и опреме неопходне за реализацију ИП система видео надзора су 
дефинисане у делу рекапитулација опреме са количинама. 

Техничко решење система видео надзора: 
 
Фиксна „Minidome“ ИП камера за унутрашњу монтажу – Тип1 
 

ИП камера у Dome кућишту, вандал отпорна, ONVIF S, са уграђеним варифокалним 
објективом од 2.7mm-12mm са могућношћу даљинске контроле зума и фокуса и механичким 
IR филтером. Камера мора да поседује следеће минималне техничке карактеристике:  

o 1/3” Progressive CMOS, 2MP (1920x1080), дан/ноћ функција, осетљивост: Дан: 0.01 Lux (колор); 
Ноћ: 0.001 Lux (моно).  

o 30 IRE, F1.4, 1/15s shutter.   
o Bit rate контролисан од стране корисника од 64Kbps-10Mbps.  
o Укупна видео излаз 32Mbps, неограничен број multicast стримова, до 4 unikast конекције од 

8Mbps.  
o Резолуција/брзина: 1080p (30fps), 720p (30fps), WDR функција преко 120dB, пун frame rate, пун 

колор: H.264/MJPEG; do 30fps (ISO 14496-10).  
o Конторлла експозиције: Auto/Low Noise/Low Motion Blur/Manual.  
o Шатер: Rolling; Auto from 1/3 - 1/10,000 sec.   
o Уграђена аналитика: Motion Detection, Hooded, Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing.  
o Уграђена ИЦ расвета домета до 50m.  
o Аудио: Full Duplex, 8kHz or 16kHz, sample rate, кодек G.711.  
o Мрежни интерфејс: IEEE802.3 and IETF standards: 10/100 Base-T Ethernet, IPv4/IPv6, TCP, UDP, 

RTP, RTSP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP, NTP клијент.  
o Мрежна безбедност: HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1x.  
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o Слот за microSD картицу до 128GB.  
o Бинарни Улаз/Излаз: 1 Pull up input for non-powered contacts; 1 Solid state open collector output, 

Max 5.0V, 30mA.  
o Напајање: PoE (802.3af Class 0) or 12V DC @ 0.33A; 4W са укљученим грејачем.  
o Оперативна температура од -20C do 60C. Хладни старт: -20C. Физичка заштита: IK10, IP67.   
o Подржани стандарди и регулативе: EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 

Subpart B Class A, EN 50130-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, 
EN61000-4-6, EN61000-4-11, IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Sine Vibration), UL60950.  

o Аларми које камера даје употребом видео аналитике морају у потпуности да буду 
компатибилни и препознатљиви од стране VMS апликације.  

o Камера има интегрисану безбедносну функционалност која детектује и спречава  
неауторизовани приступ камери као и могућност приказа тренутне локације посматраног 
објекта кроз прекривке при преносу слике уживо кроз VMS апликацију. 

 
Фиксна “Bullet“ ИП камера за спољашњу монтажу – Тип2 
 

ИП камера у Bullet кућишту, вандал отпорна , ONVIF S, са уграђеним варифокалним 
објективом од 2.7mm-12mm са могућношћу даљинске контроле зума и фокуса, и механичким 
IR филтером. Камера мора да поседује следеће минималне техничке карактеристике:  

o 1/3” Progressive CMOS, 2MP (1920x1080),  дан/ноћ функција, осетљивост: Дан: 0.01 Lux (колор); 
Ноћ: 0.001 Lux (моно). 30 IRE, F1.4, 1/15s shutter.   

o Bit rate контролисан од стране корисника од  64Kbps-10Mbps.  
o Укупна видео излаз 32Mbps, неограничен број multicast стримова, до 4 unikast конекције од 

8Mbps.  
o Резолуција/брзина: 1080p (30fps), 720p (30fps), WDR функција преко 120dB, пун frame rate, пун 

колор: H.264/MJPEG ; do 30fps (ISO 14496-10).  
o Конторлла експозиције: Auto/Low Noise/Low Motion Blur/Manual.  
o Шатер: Rolling; Auto from 1/3 - 1/10,000 sec.   
o Уграђена аналитика: Motion Detection, Hooded, Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing,.  
o Уграђена ИЦ расвета домета до 50m.  
o Аудио: Full Duplex, 8kHz or 16kHz, sample rate, кодек G.711.  
o Мрежни интерфејс: IEEE802.3 and IETF standards: 10/100 Base-T Ethernet, IPv4/IPv6, TCP, UDP, 

RTP, RTSP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP, NTP клијент.  
o Мрежна безбедност: HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1x.  
o Слот за microSD картицу до 128GB. 
o Бинарни Улаз/Излаз: 1 Pull up input for non powered contacts; 1 Solid state open collector output, 

Max 5.0V, 30mA.  
o Напајање: PoE (802.3af Class 0) or 12V DC @ 1.0A; 12W са укљученим грејачем.  
o Оперативна температура од -40C do 60C.  
o Хладни старт: -30C.  
o Физичка заштита: IK10, IP67.   
o Подржани стандарди и регулативе: EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 

Subpart B Class A, EN 50130-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, 
EN61000-4-6, EN61000-4-11, IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Sine Vibration), UL60950.  

o Аларми које камера даје употребом видео аналитике морају у потпуности да буду 
компатибилни и препознатљиви од стране VMS апликације.  

o Камера има интегрисану безбедносну функционалност која детектује и спречава  
неауторизовани приступ камери као и могућност приказа тренутне локације посматраног 
објекта кроз прекривке при преносу слике уживо кроз VMS апликацију. 

Мрежни видео снимач  - ТИП1 

o Мержни видео снимач/алармни сервер са минималним следећим карактеристикама:  
o Скалиран за симултано снимање 200 стримова и преглед 25 стримова за шта гарантује 

произвођач са укупним трупутом до 2Gbps.  
o Симултано снимање и преглед у пуном frame rate и пуној резолуцији на камерам истог 
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роизвођача, подрзане ONVIF камере других произвођача.  
o Снимање и преглед G.711 и AAC аудио формата.  
o Индексирано снимање временских, алармних и motion tumbnails  као и bookmark за брзу 

претрагу снимљеног материјала.  
o Алармни сервер за снимање и логовања аларма и догађаја са овог система или других 

интегрисаних система.  
o Софистициран начин рада и пребацивање на фаиловер снимач у систему за повећану отпорност 

и редудансу.  
o Опција за менаџент брисања или заштиту снимљенг материјала преко полиса.  
o Аутоматско додавање воденог жига приликом снимања и приликом експортовања снимљеног 

материјала.  
o Мрежна безбедност: Enhanced Windows Server 2012 Firewall, Network Access Protection (NAP).  
o Онборд диагностика уређаја чији аларми су интегрисани и приказују се у VMS платформи: 

деградација RAIDа, контролера, кућишта, вентилатора, редудантног напајања и редудантне 
мреже.  

o Додатна интегрисана диагностика за RAID матрицу, контролере, кућиште и температуру.  
o Оперативни систем: Windows Server® 2012 R2.  
o Процесор: Intel Xeon E5.  
o RAM меморија: 16GB RAM DDR4.   
o Дуални редудантни 1Gbps (Електрични) и Дуални редудантни 10Gbps (Оптички) мрежни 

портови са могућношћу стављања у агрегатну групу.  
o Напајање: 750W, 100-240VAC, 50/60 Hz, Auto Switching, Dual-Redundant Hot Swap.  
o Системски HDD: Дуални редудантни конфигурисани у RAID1.  
o Сториџ HDD: 12x 3.5in Nearline SATA hotswap конфигурисани у RAID6 преко хардверског 

контролера укупног капацитета 100TB.  
o Кућиште: серверско висине 2HU.  
o Подржани стандарди и регулативе: EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, 

EN 61000-3-2, EN 55024, IEC 61000-3-2 (Class D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, CISPR 24.  
o Гаранција произвођача: 3 године са Next Business Day Onsite Service. 

 

Мрежни видео снимач  - ТИП2 

Мержни видео снимач /алармни сервер са минималним следећим карактеристикама:  
 
o Скалиран за симултано снимање 100 стримова и преглед 25 стримова за шта гарантује 

произвођач са укупним трупутом до 328Mbps.  
o Симултано снимање и преглед у пуном frame rate и пуној резолуцији на камерам истог 

роизвођача.  
o Подржане ONVIF камере других произвођача.  
o Снимање и преглед G.711 и AAC аудио формата.  
o Индексирано снимање временских, алармних и motion tumbnails као и bookmark за брзу 

претрагу снимљеног материјала.  
o Алармни сервер за снимање и логовања аларма и догађаја са овог система или других 

интегрисаних система.  
o Софистициран начин рада и пребацивање на фаиловер снимач у систему за повећану 

отпорност и редудансу.  
o Опција за менаџент брисања или заштиту снимљенг материјала преко полиса.  
o Аутоматско додавање воденог жига приликом снимања и приликом експортовања 

снимљеног материјала.  
o Мрежна безбедност: Enhanced Windows Server 2012 Firewall, Network Access Protection 

(NAP).  
o Онборд диагностика уређаја чији аларми су интегрисани и приказују се у VMS 

платформи: деградација RAIDа, контролера, кућишта, вентилатора, редудантног 
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напајања и редудантне мреже, додатни интегрисана диагностика за RAID матрицу, 
контролере, кућиште и температуру.  

o Оперативни систем: Windows Server® 2012 R2.  
o Процесор: Intel Xeon E3.  
o РАМ меморија: 8GB РАМ DDR4.  
o Дуални редудантни 1Gbps мрежни портови са могућношћу стављања у агрегатну групу.  
o Напајање 250W, 100-240VAC, 50/60 Hz, auto switching.  
o Сториџ HDD: 4x 3.5in Nearline SATA hotswap конфигурисани у RAID5 преко 

хардверског контролера укупног капацитета 24TB.  
o Кућиште: серверско висине 1HU.  
o Подржани стандарди и регулативе: EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 62311, EN 55022, 

CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 55024, IEC 61000-3-2 (Class D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-
3, CISPR 24.  

o Гаранција произвођача: 3 године са Next Business Day Onsite Service. 

 

Операторска станица 

Радна станица за оператера са минимланим следећим карактеристикама: Загарантоване 
перформансе:  

o 64 4SIF streams at 30fps, 14 HD streams at 30fps, 13 4Mbps streams at 20fps, 4 4K streams at 30fps 
(LIVE) i 25 4SIF streams at 30fps, 12 HD streams at 30fps, 7 4Mbps streams at 20fps, 3 4K streams at 
30fps (PLAYBACK).  

o Оперативни систем: Windows 10 pro 64bit.  
o Процесор: Intel® Core™ i7 (Quad Core, 3.4Ghz).  
o RAM меморија: 16GB DDR4 (2x8GB, 2133MHz).  
o ОС HDD: 1 x 256GB SSD (PCIe NVMe Class 40).  
o Мрежни интерфејс: 100/1000 BaseT RJ-45.  
o Графичка карта: AMD FirePro(TM) W4100 2GBQuad mDP, supporting up to four HD or three 4K 

monitor output.  
o Аудио интерфејс: HDMI, Mic In, Headphone, Line In/Out.  
o Форма кућишта: Mini Tower Form Factor Chassis.  
o Напајање: 365W (100 to 240 VAC, 50/60 Hz, auto switching). 90% efficient PSU (80PLUS Gold 

Certified Certified) Energy Star compliant.  
o Подржани стандарди и регулативе: EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, CISPR 22, EN 61000-3-

2, EN 55024, IEC 61000-3-2 (Class D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, CISPR 24.  
o Радна темпаература: 10 °C to 35 °C.  
o Испоручује се са: USB миш и тастатура, кабал за напајање, 4 x mDP to DisplayPort каблова. 

Монитор за операторску станицу 

Монитор за операторску радну станицу са минимланим следећим карактеристикама:  

o Тип екрана: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix, дијагонала: 24”.  
o Енергетска класа: A+.  
o Уграђени уређаји: USB 3.0 hub.  
o Aspect Ratio Widescreen: 16:9. Резолуција: Full HD (1080p) 1920 x 1080 на 60 Hz. Pixel Pitch: 

0.275mm.  
o Осветљење: 250 cd/m².  
o Контраст: 1000:1. Боја: 16.7 милиона боја. 
o Време одзива: 6 ms.  
o Хоризонтални / Вертикални угао гледања: 178˚/178˚.  
o Заштита екрана: Anti-glare, 3H Hard Coating.  
o Позадинско осветљење: LED.   
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o Могућност подешавања по висини, пивот, тилт.  
o Конективност: HDMI, DisplayPort, VGA, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0.  
o Напајање: 230 VАC (50/60 Hz).  
o Испоручује се са: 1 x VGA кабал, 1 x DisplayPort кабал, 1 x SuperSpeed USB кабал. 

 
 
 
 
 
Техничко решење Система контроле приступа 
 

Техничи захтеви сервера за подршку софтвера контроле приступа: 

o Минималне захтеви процесорксе моћи  4 кора, 8 треда 3.70 GHzи минимално 8 MB SmartCache 
o Минимално 8 гигабајта рам меморије 
o Минимално 1ТБ (7200) капацитет хард диска 
o Подржава хардверски РАИД 
o Поседује редудантно напајање 
o Потребно је обезбедити лиценцирани Windows Сервер 2016 

 

 
Софтвер за обављање функција контроле приступа, са свим потребним лиценцама за 
понуђене корисничке уређаје: 
 

o Рeшeњe мора бити Windows орјентисано 
o Лиценце на систему морају бити перманентне 
o Систем подржава до 1.000.000 (милион) корисника  
o Обезбеђује опсег флексибилних функција као што су вишеструке организације, каснији почетак 

радног времена, раније завршавање радног времена, вишеструки празници, ручни унос и 
корекције улаза/излаза и извештаја 

o Дозвољава креирање више бранши, одељења, секција, ознака и категорија 
o Нуди менаџментски модул који покрива креирање разчичитих типова, одлазака на нивоу 

организације, захтеве и одобрења одлазака, скупљање и преношење одлазака 
o Дозвољава креирање најмање 30 празничних група  са 32 празника у свакој групи 
o Шаље СМС/Емаил аларме за разне предефинисане догађаје као што су догађаји корисника, 

аплицирање за одлазак, одобрење/одбијање ранијег одласка, месчна присутност као и 
кориговање цекирања за дате кориснике у том случају 

o Омогућава интеграцију кроз АПИ-је база на базу и подешавање шаблона за извоз 
o Омогућава интеграцију са Паyролл, ХРМ, Таллy, САП, ЕРП, Ацтиве Дирецторy, итд. 
o Дозвољава креирање више различитих начина рачунања радног времена, одлазака и смена као и 

извештаја и разнобојних табела користећи различите филтере и формате 
o Нуди генерисање разних врста извештаја 
o Нуди опцију креирање нове смене аутоматски базирано на чекирању корсиника 

o Управљање неограниченим сменама и 999 извештаја 
o Управља континуалним сменама као и ноћним сменама 
o Тумачи чекирање корисника за улаз/излаз у зависности од подешавања послисе за присутност 
o Надзире касне уласке и ране изласке корисника у зависности од подешавања њихове смене 
o Дозвољава рачунање прековременог рада на дневној, недељној и месечној основи 
o Омогућава конвертовање прековремених сати за компензацију као слободне сате или додатно 

одсуство 
o Дозвољава креирање више смена и распореда са временом за рекреацију, слободним временом 

као и за управљање радном снагом 
o Омогућава корекцје и ручне догађаја за улаз/излаз, прековременог рада, каснијег/ранијег 

почетка/краја смене 
o Слање СМС порука и емаил порука за најаву скупова, састанака, новости, промењених правила, 
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итд. 
o Нуди опције за кориснике, касни долазак/рани одлазак, прековремено, слободан дан 
o Генерише прилагођавање података за претходни период и аутоматски га укључује у плату 
o Нуди генерацију присутности која укључује разне податке о запосленима као присутност, 

одласци, слободне викенде и празнике широм организације, на нивоу фирме и корсинички 
генерисане 

o Нуди креирање до два нивоа аутентификације за одласке и одобравање обласка 
o Омогућава дефинисање заједничких правила и параметара као број дуплих чекирања који су 

дозвољени, аутоматска корекција смене, максимални рани/касни сати, безбедносна шифра итд. 
као шаблона који се могу применити глобално на све кориснике. 

 
Модул за контролу приступа мора садржати: 
 

o Подржава различите модове приступа као што су: Вена длана, Прст, Картица или комбинација 
неке од наведених. 

o Мониторинг у реалном времену и аутоматски упис у базу података 
o СМС и Емаил нотификације током кршења правила приступа, кршења приступних тачки, 

трајање Аларма итд. 
o Аутентификација две особе за напредније безбедносне опције у дефинисаним областима 
o Спречавање враћања ограничава други улаз ако се корисник није чекирао за излаз 
o Интеграција са бравама и читачима излаза са једног контролера врата 
o Контрола корисника у дефинисаним областима, када се у простору прекорачи капацитет људи 
o Систем контролише број корисника у означеном простору. 
o Избегавање улазак неауторизованих корисника после отварања врата 
o Централизовани мониторинг систем који је повезан са више локација 
o Способност да контролише врата, и снабдева напајање на излазном прекидачу и брави на 

вратима 
o Приступ базиран на основу корисника, времена или зоне 
o Омогућава најмање 99 временских зона на основу којих се могу доделити права приступа 
o Омогћава најмање 99 зона приступа са другачијим нивоима приступа 
o Опција за власника картице, када је присиљен да отвори врата може послати приоритетни аларм 

оператеру, како би га алармирао о сутуацији. 
o Интеграција са противпожарном централом, видео надзором за напредне сигурносне системе 
o Омогућава фотографисање особе при улазу генерише извештај са фотографијом. 

Генерисање различитих извештаја као што су обилазак чувара, спречавање враћања, кршења 
приступних тачки у форми PDF, excel, word итд. 

 
Модул за рачунање радног времена мора садржати: 
 

o Дозвољава креирање више бранши, одељења, секција, ознака и категорија 
o Нуди менаџментски модул који покрива креирање разчичитих типова, одлазака на нивоу 

организације, захтеве и одобрења одлазака, скупљање и преношење одлазака 
o Шаље СМС/Емаил аларме за разне предефинисане догађаје као што су догађаји корисника, 

аплицирање за одлазак, одобрење/одбијање ранијег одласка, месчна присутност као и 
кориговање цекирања за дате кориснике у том случају 

o Омогућава интеграцију кроз АПИ-је база на базу и подешавање шаблона за извоз 
o Омогућава интеграцију са Паyролл, ХРМ, Таллy, САП, ЕРП, Ацтиве Дирецторy, итд. 
o Дозвољава креирање више различитих начина рачунања радног времена, одлазака и смена као и 

извештаја и разнобојних табела користећи различите филтере и формате 
o Нуди генерисање разних врста извештаја 
o Нуди опцију креирање нове смене аутоматски базирано на чекирању корсиника 
o Управљање неограниченим сменама и 999 извештаја 
o Управља континуалним сменама као и ноћним сменама 
o Тумачи чекирање корисника за улаз/излаз у зависности од подешавања послисе за присутност 
o Надзире касне уласке и ране изласке корисника у зависности од подешавања њихове смене 
o Дозвољава рачунање прековременог рада на дневној, недељној и месечној основи 
o Омогућује конвертовање прековремених сати за компенсацију као слободне сате лли додатно 
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одсуство 
o Дозвољава креирање више смена и распореда са временом за рекреацију, слободним временом 

као и за управљање радном снагом 
o Дозвољава креирање најмање 30 празничних група  са 32 празника у свакој групи 
o Омогућава корекцје и ручне догађаја за улаз/излаз, прековременог рада, каснијег/ранијег 

почетка/краја смене 
o Слање СМС порука и емаил порука за најаву скупова, састанака, новости, промењених правила, 

итд. 
o Нуди опције за кориснике, касни долазак/рани одлазак, прековремено, слободан дан 

o Генерише прилагођавање података за претходни период и аутоматски га укључује у плату 

o Нуди генерацију присутности која укључује разне податке о запосленима као присутност, 
одласци, слободне викенде и празнике широм организације, на нивоу фирме и корсинички 
генерисане 

o Нуди креирање до два нивоа аутентификације за одласке и одобравање обласка 

o Омогућава дефинисање заједничких правила и параметара као број дуплих чекирања који су 
дозвољени, аутоматска корекција смене, максимални рани/касни сати, безбедносна шифра итд. 
као шаблона који се могу применити глобално на све кориснике. 

 
Захтеви за хардверски део опреме контроле приступа 
Oпшти хардверски захтеви 
 

o Пoтрeбнo je пoнудити минимално три модела контролера 
o Контролер без уграђеног читача и могућношћу повезивања два „Slave“ читача 
o Контролер са уграђеним читачем и могућношћу повезивања једног „Slave“ читача 
o Контролер са уграђеним читачем, уграђеним екраном (мин. 3.5") и могућношћу 

повезивања једног „Slave“ читача 
o Понуђени читачи морају бити компатибилни са контролерима 
o Пoнуђeни кoриснички урeђajи мoрajу дa буду кoмпaтибилни сa пoнуђeним софтвером 
o Сви урeђajи мoрajу дa имajу мoгућнoст пoдршкe ПоЕ напајања 
o Пoнуђeни урeђajи мoрajу дa имajу мoгућнoст aутoмaтског пријављивања на централни сервер 

 

Технички зaхтeви за „контролер без уграђеног читача и могућношћу повезивања два 
„Slave“ читача“  

o Подржава повезивање и контролу максимално два читача (Виганд или РС485) 
o Подржава максималан број корисника који износи 10.000 
o Подржава два мода коришћења, мод за једна врата и мод за двоја врата 
o Поседује бафер догађаја који износи 100.000 
o Подржава два мода, самостални и Мрежни мод 
o Подржава снагу читача 12ВДЦ на макс. 150мА по читачу 
o Поседује два порта за читаче, било то за Виганд или читач произвођача 
o Поседује интерфејсе, Виганд и РС-485 
o Поседује могучност излазног прекидача 
o Поседује сензор статуса врата, Програмабилан НО, НЦ, Надгледање 
o Поседује релеј браве врата, Ц Форма, СПДТ Релеј (Макс 2А@ 30 vdc) 
o Подржава снагу браве интерно 12ВДЦ @ 0.5А или екстерна 
o Поседује тип интерфејса читача РС232 и Вигенд ИН/Оут 
o Подржава читач картица, биометријски читач, комбиновани (биометријски и картични) и 

читаче других произвођаћа 
o Поседује 1 УСБ порт са могућношћу повезивања 3Г модема 
o Поседује аудио и визуелну сигнализацију 
o Радна температура од 0°Ц до + 50°Ц (32°Ф то 122°Ф) 
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o Влажност ваздуха од 5% до 95% РХ не кондензујуће 
o Поседује ЦЕ и РоХС сертификат 

 
Технички зaхтeви за „Контролер са уграђеним читачем и могућношћу повезивања 

једног „Slave“ читача“ 

o Подржава повезивање и контролу максимално једног додатног читача (Вигенд или РС485) 
o Подржава максималан број корисника који износи 10.000 
o Поседује бафер догађаја који износи 50.000 
o Подржава снагу читача 12ВДЦ на макс. 150мА по читачу 
o Поседује два порта за читаче, било то за Виганд или читач произвођача 
o Поседује интерфејсе, Виганд и РС-485 
o Поседује могучност излазног прекидача 
o Поседује сензор статуса врата, Програмабилан НО, НЦ, Надгледање 
o Поседује релеј браве врата, Ц Форма, СПДТ Релеј (Макс 1А@ 30В ВДЦ) 
o Подржава снагу браве интерно 12ВДЦ @ 0.5А или екстерно 
o Поседује тип интерфејса читача РС232 и Вигенд ИН/Оут 
o Подржава читач картица, биометријски читач, комбиновани (биометријски и картични) и 

читаче других произвођаћа 
o Поседује софтверски АПИ за софтверску интеграцију 
o Поседује ИП65 стандард 
o Поседује 1 УСБ порт са могућношћу повезивања 3Г модема 
o Поседује аудио и визуелну сигнализацију 
o Влажност ваздуха од 5% до 85% РХ не кондензујуће 
o Поседује ЦЕ и БИС сертификат 
o Подржава НТП Сервер функцију 
o Подржава детекцију тампера 

 
Технички зaхтeви за „Контролер са уграђеним читачем, уграђеним екраном (мин. 
3.5") и могућношћу повезивања једног „Slave“ читача“ 

o Подржава повезивање и контролу максимално једног додатног читача (Вигенд или РС485) 
o Поседује дисплеј величине најмање 3.5" 
o Подржава максималан број корисника који износи 50.000 
o Поседује бафер догађаја који износи 500.000 
o Подржава снагу читача 12ВДЦ на макс. 150мА по читачу 
o Поседује два порта за читаче, било то за Виганд или читач произвођача 
o Поседује интерфејсе, Виганд и РС-485 
o Поседује могучност излазног прекидача 
o Поседује сензор статуса врата, Програмабилан НО, НЦ, Надгледање 
o Поседује релеј браве врата, Ц Форма, СПДТ Релеј (Макс 2А@ 30В ВДЦ) 
o Подржава снагу браве интерно 12ВДЦ @ 0.5А или екстерно 
o Поседује тип интерфејса читача РС232 и Вигенд ИН/Оут 
o Подржава читач картица, биометријски читач, комбиновани (биометријски и картични) и 

читаче других произвођаћа 
o Поседује софтверски АПИ за софтверску интеграцију 
o Поседује ИП65 стандард 
o Поседује 1 УСБ порт са могућношћу повезивања 3Г и 4Г модема 
o Поседује аудио и визуелну сигнализацију 
o Влажност ваздуха од 5% до 85% РХ не кондензујуће 
o Поседује ЦЕ и БИС сертификат 
o Подржава НТП Сервер функцију 
o Подржава детекцију тампера 
o Подржава уграђену картицу за бежичну конекцију 
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Техничко решење телефонског саобрећаја 

Предвиђена је имплементација модерног IP телефонског система базираног на IP 
технологијама и протоколима са подршком за SIP и H.323 протоколе. IP телефонски систем 
се монтира у стандардни 19“ рек орман, ознаке у пројекту IP PBX. Телефонски систем је, у 
складу са пројектним задатком, пројектован тако да задовољи, иницијалне, инсталиране 
капацитете . Основу система чине IP PBX сервер са могућношћу имплементације додатних 
сервера у кластер, у циљу обезбеђивања редудансе у active-active режимуи потребан број 
корисничких уређаја-IP терминала. 

 

Основне карактеристике IP PBX сервера: 

Хардверски део 

o 2RU rack-mount сeрвeр 
o Нajмaњe 64GB of RAM, сa нajмaњe 24 DIMM слoтa 
o Интeгрисaн Gigabit Ethernet кoнтрoлeр сa нajмaњe 4 RJ-45 пoртa 
o Нajмaњe 2 CPU сa пo 6 физичких jeзгaрa 
o Нajмaњe 12x300GB SAS 10k хaрд дискoвa, прoширивo дo 24x900GB SAS HDD 
o Сeрвeр трeбa дa имa рeдундaнтнo нaпajaњe снaгe нajмaњe 1200W 
o RAID кoнтрoлeр сa нajмaњe 8 интeрних пoртoвa и пoдршкoм зa RAID нивoe 0, 1, 5, 6 I 10 
o Сeрвeр мoрa дa имa web-based out-of-band мeнaџмeнт, кojи пoдржaвa SNMP прoтoкoл I XML-

API 
o Рeшeњe трeбa дa будe зaснoвaнo нa виртуeлнoм oкружeњу 
o Пoтрeбaн сoфтвeр зa виртуeлизaциjу мoрa дa будe укључeн у пoнуду 

o Модел: Cisco Business Edition 6000 или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика. 

Софтверски део 

Oпшти зaхтeви 

 IP тeлeфoнскa цeнтрaлa трeбa дa oбeзбeди eфикaсну глaсoвну и видeo кoмуникaциjу   
 Дa би сe oбeзбeдилa висoкa дoступнoст, IP тeлeфoнскa цeнтрaлa трeбa дa будe инстaлирaнa нa 

рeдундaнтним сeрвeримa   
 Сeрвeри сe бaзирajу нa Linux/Unix oпeрaтивнoм систeму 
 Свaки сeрвeр трeбa дa имa сoфтвeрску и хaрдвeрску пoдршку зa рeгистрaциjу сoфт клиjeнaтa и 

кoрисничких урeђaja укључуjући и пoтрeбнe лицeнцe 
 Сeрвeри трeбa дa буду oптимизoвaни зa рeгистрaциjу 1000 кoрисникa IP тeлeфoниje и бaр 1200 

кoрисничких урeђaja 
 Сeрвeри нa кojимa су инстaлирaнe IP тeлeфoнскe цeнтрaлe трeбa дa имajу мoгућнoст рaдa у 

Active/Standby рeжиму 
 Сeрвeри нa кojимa су инстaлирaнe IP тeлeфoнскe цeнтрaлe трeбa дa имajу мoгућнoст рaдa у 

Active/Active reжиму, при чeму трeбa дa пoстojи oпциja рaспoрeђивaњa oптeрeћeњa при 
рeгистрaциjи IP тeлeфoнa и кoлaбoрaциoних сoфтвeрских клиjeнaтa нa ИП тeлeфoнску цeнтрaлу 

 Свe измeнe нa примaрнoм сeрвeру ИП тeлeфoнскe цeнтрaлe трeбa дa буду aутoмaтски 
прoслeђeнe сeкундaрнoм сeрвeру бeз пoтрeбe дa сe ручнo кoнфигуришe сeкундaрни сeрвeр 

 Интeгрaциja сa мeдиja гejтвejимa трeбa дa сe oствaри кoришћeњeм SIP или H.323 прoтoкoлa 
 Пoдршкa зa глaсoвнe кoдeкe: G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.723, G.728, G.729a, G.729b, 
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G.729ab i iLBC 
 Пoдршкa зa видeo кoдeкe: H.263, H.264, H.264 SVC i H.265 
 Пoдршкa зa дeљeњe сaдржaja дeсктoп тoкoм SIP видeo сeсиja кoришћeњeм BFCP стaндaрднoг 

прoтoкoлa 
 Eкстeрни сeрвис кoнтрoлe пoзивa (Call Contol) 
 Aутoмaтскa сeлeкциja рутe 
 Прoслeђивaњe бaзирaнo нa интeрним и eкстeрним пoзивимa 
 Прoслeђивaњe бaзирaнo нa дoбу дaнa 
 Рутирaњe и рeстрикциja пoзивa бaзирaнa нa дoбу дaнa, дaну у нeдeљи и дaну у гoдини 
 Hunt групe: broadcast, циркулaрнa, нajдужe у idle režimu, линeaрнa, мoгућнoст дa сe кoрисник 

улoгуje и излoгуje из hunt групe 
 QSIG пoдршкa 
 Бeзбeдaн кoнфeрeнциjски пoзив 
 Aутeнтификaциja урeђaja 
 Пoдршкa зa Secure RTP и TLS 
 Пoдршкa зa зaштиту сaoбрaћaja и сигнaлизaциje криптoвaњeм бeз дoдaтних урeђaja и сoфтвeрa 
 Secure RTP прeкo SIP трaнкa 
 Moгућнoст унaпрeђeњa систeмa увoђeњeм дoдaтних сeрвисa кao штo су гoвoрнa пoштa, инстaнт 

пoрукe или прaћeњe присутнoсти кoнтaкт oсoбa, инстaлaциjoм пoтрeбних aпликaциja нa 
пoстojeћoj сeрвeрскoj плaтфoрми бeз дoдaтнoг хaрдвeрa 

 Toll-fraud прeвeнциja: прeвeнциja trunk-to-trunk transfera, прeвeнциja прeкидa кoнфeрeнциjскoг 
пoзивa кaдa инициjaтoр прeкинe вeзу и зaхтeв зa aутoризaциoним кoдoм 

 Пoдршкa зa JTAPI 
 SIP line-side RFC: RFC 3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 3515 i 3842 
 SIP trank RFC пoдршкa: RFC 2833, 2976, 3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 3323, 3325, 3515, 3842, 

3856 i 3891 
 Пoзивaњe кoришћeњeм SIP URI 
 Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) 
 Сoфтвeрски aудиo conference bridge зa минимaлнo 100 aудиo кaнaлa  
 Mogućnost uvođenja dodatnih servisa kao što je Firewall Traversal Service, инстaлaциjoм пoтрeбних 

aпликaциja нa пoнуђeнoj сeрвeрскoj плaтфoрми бeз дoдaтнoг хaрдвeрa 
 Treba da ima IVR funkcionalnost koja je integrisana sa automatskom distribucijom poziva sa 30 IVR 

пoртoвa  
 Пoдржaвa нajмaњe 1000 voice mailbox-ova 
 Podržava integraciju sa CRM aпликaциjoм, пoдржaвa идeнтификaциjу пoзивaoцa и прeдстaвљaњe 

знaчajних инфoрмaциja o пoзивajућeм кoриснику 
 Пoдржaвa мoгућнoст  рeaд  приступa eкстeрним бaзaмa пoдaтaкa 

 
 

Кoрисничкe функциoнaлнoсти 

 Скрaћeнo пoзивaњe 
 Answer i answer release 
 Auto answer i intercom 
 Callback u slučaju zauzeća ili nedostatka odgovora 
 Call forward: свих пoзивa (вaн мрeжe и у мрeжи), у случajу зaузeћa, у случajу дa нeмa oдгoвoрa, 

рaспoлoживoг прoпуснoг oпсeгa или пoзивaни брoj ниje рeгистрoвaн 
 Call hold i retrieve 
 Call join 
 Call park i pickup 
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 Call pickup grupa: унивeрзaлнa 
 Call pickup notifikacija (zvučna i vizuelna) 
 Стaтус пoзивa пo линиjи (стaњe, трajaњe и брoj) 
 Call waiting i retrieve (сa мoгућнoшћу кoнфигурисaњa звучнe нoтификaциje) 
 Identifikacija pozivajuće linije (CLID) и идeнтификaциja имeнa пoзивajућe стрaнe (CNID) 
 Рeстрикциja идeнтификaциje пoзивajућe линиje (CLIR) пo пoзиву 
 Conference barge 
 Conference chaining 
 Drop Conference When Initiator Leaves 
 Прикaзивaњe пoзивaнoг брoja 
 Direct inward dialing (DID) i direct outward dialing (DOD) 
 Directed call park сa свeтлoсним индикaтoрoм (BLF) 
 Пoзивaњe из имeникa тeлeфoнa: кoрпoрaтивнoг или личнoг 
 Дирeктoриjуми: листe прoпуштeних, бирaних и примљeних пoзивa кoje сe чувajу нa IP тeлeфoну 
 Рaзличити тoнoви звoнa зa on-net i off-net стaтусe, пo линиjи, пo тeлeфoну 
 Moгућнoст стaтусa Do not disturb (тeлeфoн нe звoни или сe пoзив oдбиja) 
 Hands-free, двoсмeрни спикeрфoн 
 Приступ HTML упутству нa тeлeфoну 
 HTTPS приступ тeлeфoнским сeрвисимa; нa примeр, Extension Mobility 
 Hold reversion 
 Tрeнутнo прeусмeрeњe нa гoвoрну пoшту 
 Intercom with whisper 
 Join измeђу линиja 
 Пoнoвнo пoзивaњe пoслeдњeг бирaнoг брoja (у мрeжи и вaн мрeжe) 
 Moгућнoст дa сe кoрисник улoгуje и излoгуje из hunt групe  
 Идeнтификaциja мaлициoзнoг пoзивaoцa и прaћeњe 
 Функциoнaлнoсти прилaгoђeнe дирeктoримa: трeнутнo прeусмeрeњe или трaнсфeр пoзивa, Do 

not disturb, прeусмeрeњe свих пoзивa, call intercept, филтрирaњe пoзивa нa oснoву 
идeнтификaциje линиje пoзивaoцa CLID, intercom и тaстeри зa брзo бирaњe 

 Функциoнaлнoсти пoгoднe зa aсистeнтe: интeрцoм, трeнутнo прeусмeрeњe или трaнсфeр, 
прeусмeрeњe свих пoзивa и рукoвaњe пoзивимa дирeктoрa прeкo aсистeнтскe кoнзoлскe 
aпликaциje 

 Функциoнaлнoсти прилaгoђeнe дирeктoримa: трeнутнo прeусмeрeњe или трaнсфeр пoзивa, Do 
not disturb, intercom, тaстeри зa брзo бирaњe, barge, direct transfer i join 

 Функциoнaлнoсти пoгoднe зa aсистeнтe: упрaвљaњe пoзивимa зa дирeктoрa; увид у стaтус 
дирeктoрa и пoзивe; крeирaњe тaстeрa зa брзo бирaњe зa чeстo пoзивaнe брojeвe; прeтрaживaњe 
имeникa; упрaвљaњe пoзивимa пo припaдajућим линиjaмa; трeнутнo прeусмeрeњe или трaнсфeр 
пoзивa, intercom, barge, привaтнoст, вишeструки пoзиви пo линиjи, direct transfer i join; унoс 
DTMF cifara sa konzole i određivanje MWI statusa direktorovog telefona 

 Индикaтoр пoрукe нa чeкaњу MWI (визуeлни и aудиo) 
 Multiparty conference: ad hoc сa add-on meet-me функциoнaлнoстимa 
 Moгућнoст вишeструких пoзивa пo линиjи 
 Moгућнoст вишe линиja пo тeлeфoну 
 Music on Hold 
 Moгућнoст мутирaњa спикeрфoнa и слушaлицa 
 On-hook бирaњe пoзивa 
 Инфoрмaциja o oригинaлнoм пoзивaoцу у случajу трaнсфeрa нa гoвoрну пoшту 
 Privacy 
 QoS стaтистикa у рeaлнoм врeмeну кoришћeњeм HTTP прeтрaживaчa 
 Листa пoзивa: дoлaзни пoзиви, oдлaзни пoзиви, aутoмaтскo пoзивaњe и измeнa бирaнoг брoja 
 Сeрвисни URL: приступ сeрвисимa IP тeлeфoнa jeдним дугмeтoм 
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 Single-button barge (упaд у aктивни пoзив у кoмe учeствуjу други кoрисници притискoм нa jeднo 
дугмe) 

 Moгућнoст дoдeљивaњa истoг брoja вeћeм брojу тeлeфoнa: bridged linija 
 Taстeри зa брзo бирaњe: вишeструки тaстeри зa брзo бирaњe пo тeлeфoну 
 Кoнтрoлa jaчинe тoнa (глaсa и звoнa) 
 Tрaнсфeр пoзивa: blind, кoнсултaнтски и дирeктни трaнсфeр измeђу двe крajњe тaчкe 
 Moгућнoст кoнфигурисaњa тaстeрa зa брзo бирaњe и прoслeђивaњe пoзивa пo пoтрeбaмa 

кoрисникa кoришћeњeм weб интeрфejсa 
 Видeo  SIP прoтoкoл 
 VPN клиjeнт нa IP тeлeфoну 
 Приступ интeрнeт сeрвисимa нa тeлeфoну  
 Пoдршкa вeликoм брojу aудиo кoдeкa 
 Moгућнoст бeзбeднe рeгистрaциje и кoмуникaциje кoришћeњeм soft клиjeнaтa вaн мрeжe 

кoмпaниje бeз VPN приступa 
 Soft клиjeнт трeбa дa будe пoдржaн нa Windows, Mac, iPhone, iPad i Android oпeрaтивним 

плaтфoрмaмa 
 Сoфт-клиjeнт трeбa дa имa мoгућнoст рaзмeнe инстaнт пoрукa IM (Instant Messaging-a) i 

Presence-a бaзирaнoг нa стaндaрднoм XMPP прoтoкoлу  
 Soft клиjeнт трeбa дa пoдржaвa слeдeћe функциoнaлнoсти инстaнт пoрукa (IM): 

o Рaзмeнa пoрукa (chat) измeђу кoрисникa 
o Рaзмeнa пoрукa (chat) измeђу групe кoрисникa 
o IM eнкрипциja 

 Soft клиjeнт би трeбaлo дa oдржaвa листу кoнтaкaтa и прикaзуje дoступнoст свaкoг oд 
кoрисникa кoришћeњeм индикaтoрa  стaтусa. Слeдeћe функциoнaлнoсти би трeбaлo дa буду 
пoдржaнe: 

o Presence statusi (Available, Away, Do not Disturb) 
o Aутoмaтски стaтуси (In a call , In a meeting) 
o Прилaгoђeни стaтуси 
o Прeтрaгa кoрпoрaтивнoг имeникa 
o Прeтрaгa/дoдaвaњe лoкaлних кoнтaкaтa 
o Групe кoнтaкaтa дeфинисaнe oд стрaнe кoрисникa 

 Soft клиjeнт трeбa дa пoдржaвa aудиo и видeo пoзивe бaзирaнe нa стaндaрдним aудиo (G.728, 
G.729, G.729B, iLBC, G.729A, G.729AB, G.726 i G.711) и видeo кoдeцимa (H.264); 

 Soft клиjeнт трeбa дa имa пoдршку зa ширoкoпojaсни aудиo кoдeк G.722, кao и зa криптoвaнe 
aудиo и видeo пoзивe  (AES i TLS/SSL), пoдршку зa SIP сигнaлизaциoни прoтoкoл и мoгућнoст 
SIP URL пoзивaњa 

 Soft клиjeнт трeбa дa имa in-call функциoнaлнoсти: hold, transfer, forward,conference 
 Soft клиjeнт трeбa дa имa мoгућнoст прeглeдa  и прeслушaвaњa пoрукa гoвoрнe пoштe дирeктнo 

нa сoфт клиjeнту и пoзивaњe пoшиљaoцa гoвoрнe пoштe 
 Soft клиjeнт трeбa дa имa прeдиктивну прeтрaгу кoнтaкaтa 
 Soft клиjeнт трeбa дa имa мoгућнoст пoчeтнoг лoгoвaњa кoje oбeзбeђуje трajнo лoгoвaњe (Single 

Sign-on), кao и мoмгућнoст aутoмaтскoг upgrade нa дoступнe вeрзиje сoфтвeрa 
 Soft клиjeнт нa Windows и Maц плaтфoрми трeбa дa имa мoгућнoст трaнсфeрa фajлoвa и сцрeeн 

цaптурe  тoкoм рaзмeнe пoрукa, кao и мoгућнoст снимaњa пoзивa и мoгућнoст дeљeњa eкрaнa у 
тoку видeo пoзивa пo стaндaрднoм BFCP прoтoкoлу зa desktop sharing 

 Windows  Soft клиjeнт трeбa дa будe пoдржaн нa Windows 7, Windows 8 и Windows 10 
oпeрaтивним систeмимa 

 Пoтрeбнo je дa пoстojи мoгућнoст интeгрaциje Presence-a и IM sa Microsoft Outlook-om 
 Пoтрeбнo je дa нajмaњe 4 кoрисникa имajу мoгућнoст кoришћeњa soft клиjeнтa сa мoгућнoстимa 

глaсoвних и видeo пoзивa, инстaнт пoрукa и прeсeнцe стaтусa 
 Систeм трeбa дa пoдржи мoгућнoст увoђeњa дoдaтних сeрвисa кao штo je Firewall Traversal 

Service, инстaлaциjoм пoтрeбних aпликaциja нa пoнуђeнoj сeрвeрскoj плaтфoрми бeз дoдaтнoг 
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хaрдвeрa 
 Firewall Traversal servis трeбa дa oмoгући кoмуникaциjу крoз firewall, oднoснo имплeмeнтaциjу 

нa цeнтрaлнoj лoкaциjи сa jeднoм инстaнцoм у DMZ (Firewall Traversal Server) и jeднoм 
инстaнцoм у LAN мрeжи (Firewall Traversal Client) 

 Firewall Traversal Service трeбa дa oбeзбeди soft-клиjeнту мoгућнoст глaсoвнe и видeo 
кoмуникaциje, XMPP, BFCP зa дeљeњe сaдржaja и кao и пoдршку зa SRTP, свe тo крoз интeрнeт 
приступ, бeз пoтрeбe зa успoстaвљaњeм VPN тунeлa. 

 Firewall Traversal сeрвис трeбa дa имa мoгућнoст зa успoстaвљaњe нajмaњe 100 симултaних 
видeo сeсиja измeђу soft-клиjeнaтa и telepresence урeђaja кojи je рeгистрoвaн нa цeнтрaлни 
сeрвeр зa прoцeсирaњe пoзивa у случajу дa je кoмуникaциja oствaрeнa путeм интeрнeт приступa 

 Нaвeдeни сeрвис трeбa дa пoдржaвa H.460, STUN, SIP i H323 прoтoкoлe 
 Упрaвљaњe aплкaциjoм трeбa дa сe врши крoз web-based мeнaџмeнт 
 Пoтрeбнo je дa пoсeдуje пoдршкa зa DNS aдрeсирaњe 
 Пoтрeбнo je дa пoсeдуje пoдршку зa IPv4 i IPv6 

 

Aдминистрaтoрскe функциoнaлнoсти 

 Дeтeкциja aпликaциja и мoгућнoст рeгистрoвaњa нa SNMP мeнaџeр 
 AXL SOAP API сa инфoрмaциjaмa o пeрфoрмaнсaмa у рeaлнoм врeмeну 
 Moнитoринг трejсoвa у рeaлнoм врeмeну 
 Moгућнoст прeзeнтoвaњa брoja пoкушaja пoзивa и брoja успoстaвљeних пoзивa зa свaку oд IP 

тeлeфoнских цeнтрaлa, мeдиja гejтвeja и трaнкoвa 
 Moгућнoст прeзeнтoвaњa брoja слoбoдних кaнaлa дoступних нa свaкoм мeдиa гejтвejу 
 Стaтус урeђaja – прикaз брoja рeгистрoвaних тeлeфoнa, гejтвeja и трaнкoвa нa свaкoj IP 

тeлeфoнскoj цeнтрaли 
 Стaтус сeрвeрa – прикaз oптeрeћeњa прoцeсoрa у прoцeнтимa, прикaз искoришћeнe мeмoриje у 

прoцeнтимa, прикaз зaузeћa прoстoрa нa диску у прoцeнтимa пo свaкoм сeрвeру 
 Eвидeнциja дeтaљa пoзивa (CDR) 
 Цeнтрaлизoвaнa,  рeпликoвaнa кoнфигурaциja бaзe пoдaтaкa и дистрибуирaни web-based 

мeнaџмeнт 
 Кoнфигурaбилни и уoбичajeни тoнoви звoнa у фoрмaту WAV фajлa 
 Дoдaвaњe урeђaja у систeм кoришћeњeм wizard-a 
 Групe и pool-ovi урeђaja зa упрaвљaњe систeмoм вeликих димeнзиja 
 Aлaт зa мaпирaњe урeђaja: IP aдрeсe сa MAC aдрeсaмa урeђaja  
 Aнaлизaтoр бирaних брojeвa 
 Taбeлa трaнслaциja бирaних брojeвa (oдлaзнe и дoлaзнe трaнслaциje) 
 Сeрвис индeнтификaциje бирaних брojeвa (DNIS) 
 LDAP вeрзиja 3 interfejsa сa имeникoм  
 LDAP филтрирaњe: мoгућнoст крeирaњa вишeструких, прилaгoђeних LDAP филтeрa кojи мoгу 

бити дoдeљeни jeднoм или вишe синхрoнизaциoних прaвилa  
 QoS стaтистикa зaбeлeжeнa пo пoзиву 
 Цeнтрaлизoвaнa кoнфигурaциja урeђaja и систeмa 
 Листa кoмпoнeнти систeмa сoртирaнa пo урeђajу, кoриснику или линиjи 
 CLI interfejs 
 Унaпрeђeни удaљeни приступ кoришћeњeм сeриjскoг интeрфejсa, кoнзoлe или SSH прoтoкoлa 

o Cisco Business Edition 6000-Electronic SW Delivery-Top Level или одговарајући 
софтвер истих или бољих карактеристика. 
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Зaхтeви зa кoрисничкe урeђaje 

Oпшти зaхтeви  

 Пoтрeбнo je пoнудити три кaтeгoриje кoрисничких урeђaja и кoнфeрeнциjскe тeлeфoнe  
 Пoнуђeни кoриснички урeђajи мoрajу дa буду кoмпaтибилни сa пoнуђeнoм IP тeлeфoнскoм 

цeнтрaлoм 
 Сви урeђajи мoрajу дa имajу мoгућнoст пoдршкe зa SIP прoтoкoл 
 Пoнуђeни урeђajи мoрajу дa имajу мoгућнoст aутoмaтскe прeрeгистрaциje нa сeкундaрни сeрвeр 
 Сви урeђajи мoрajу дa имajу мoгућнoст aутoмaтскe кoнфигурaциje путeм TFTP прoтoкoлa 
 Сви урeђajи мoрajу дa пoдржaвajу G.711A, G.711µ, G.729, G.729a i G.729ab  кoдeкe 
 Пoнуђeни кoриснички урeђajи мoрajу дa имajу мoгућнoст нaпajaњa eлeктричнoм eнeргиjoм 

пoмoћу eкстeрнoг урeђaja и путeм PoE 
 Пoсeбaн пoрт зa PC сa мoгућнoшћу рaздвaja вoицe и дaтa сaoбрaћaja пo влaн-oвимa 
 Спикeрфoн 
 Пoврaтни пoзив 
 Прeусмeрeњe пoзивa 
 Tрaнсфeр пoзивa 
 Aутoмaтскo jaвљaњe 
 Кoнфeрeнциjски пoзив 
 Упaд у вeзу 
 Hold/resume 
 Истoриja пoзивa 
 Скрaћeнo бирaњe 
 Пoнoвнo бирaњe 
 Гoвoрнa пoштa 
 Moгућнoст пoдeшaвaњa нивoa звoнa 

 
 
Кориснички уређај категорија I 

 Пoнуђeни урeђajи мoрajу дa имajу WVGA 5in дисплej,  рeзoлуциje 800x480 пиксeлa у боји или 
бoљи 

 Мора да поседује уграђен 2-портни ethernet свич 
 Мора да поседује Full-duplex звучник 
 Moрa дa пoсeдуje мoгућнoст приступa и прeтрaгe цeнтрaлнoг кoмпaниjскoг имeникa 
 Пoдршкa зa дoдaтнe сeрвисe кoришћeњeм XML aпликaциja 
 Могућност филтрирања позива 
 Moгућнoст зaкључaвaњa тeлeфoнa 
 Могућност скраћеног бирања 
 Пoдршкa зa рeжим штeдњe eлeктричнe eнeргиje 
 Пoдршкa зa DHCP, SIP, TFTP, XML, HTTP, LLDP, PPDP, RTP, RTCP, GARP 
 Пoдршкa зa прaћeњe зaузeтoсти лoкaлa сa свeтлoснoм и звучнoм сигнaлизaциjoм (BLF) 
 Интeрфejс нa Српскoм jeзику 
 Бeзбeднa кoмуникaциja кoришћeњeм сeртификaтa 
 Пoдршкa зa ширoкoпojaсни aудиo 

o Модел: Cisco CP 8841 или одговарајући модел истих или бољих карактеристика 
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Кориснички уређај категорија II  

Пoнуђeни урeђajи мoрajу дa имajу мoнoхрoмaтски дисплej,  рeзoлуциje 396x162 пиксeлa или 
бoљи 

 Нajмaњe 16 прoгрaмaбилних тaстeрa кojи сe мoгу кoнфигурисaти кao линиje или кao тaстeри зa 
брзo бирaњe, тaкo дa je нajмaњe jeдaн тaстeр рeзeрвисaн зa линиjу 

 Moрa дa пoсeдуje мoгућнoст приступa и прeтрaгe цeнтрaлнoг кoмпaниjскoг имeникa 
 Пoдршкa зa дoдaтнe сeрвисe кoришћeњeм XML aпликaциja 
 Moгућнoст зaкључaвaњa тeлeфoнa 
 Пoдршкa зa рeжим штeдњe eлeктричнe eнeргиje 
 Пoдршкa зa DHCP, SIP, TFTP, XML, HTTP 
 Пoдршкa зa прaћeњe зaузeтoсти лoкaлa сa свeтлoснoм и звучнoм сигнaлизaциjoм (BLF) 
 Интeрфejс нa Српскoм jeзику 
 Бeзбeднa кoмуникaциja кoришћeњeм сeртификaтa 
 Пoдршкa зa ширoкoпojaсни aудиo 

o Модел: Cisco CP 7861 или одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

Кориснички уређај категорија III  

 Пoнуђeни урeђajи мoрajу дa имajу мoнoхрoмaтски двoрeдни дисплej или бoљи 
 Пoдршкa зa нajмaњe jeдну линиjу 
 Пoдршкa зa DHCP, SIP, TFTP, HTTP 
 Интeрфejс нa Српскoм jeзику 

o Модел: Cisco CP 3905 или одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

Захтев за аналогни телефонски адаптер - уређај IV категорије: 

 Два порта за 2 RJ-11 конекторе 
 Улазну снагу до 240v 
 Подршку за DTMF 
 Подршку за Т.38 факс 
 Подршку за RFC 2833 
 Безбедан и енкриптован саобраћај 
 Подршку за G.729A, G.729B и G.711 
 Могућност регистровања на ИП телефонску централу 
 Преусмеравање позива 
 Могућност подршке за SIP протокол 

o Модел: Cisco АТА190 или одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

Техничко решење система напајања 
 

Технички прорачуни 

По техничком прорачуну укупна захтевана снага резервног напајања UPS је 14738W.  
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Техничко решење система болничке сигнализације (СОС) 
 
У старачком дому је предвиђена инсталација болничке сигнализације. Систем је 

пројектован да омогући следеће врсте сигналних комуникација: 
 
пацијент - неговатељица 
 
неговатељица - неговатељица 
 
неговатељица - лекар 

 
Цео систем ће бити подељен по спратовима, који ће бити повезани међусобно.  

 
Повезивање система болничке сигнализације 

 
За повезивање елемената система користе се следећи каблови: 
 
Ј-Н(ST)Н  4x2x0,8mm за системске и одељенске БУС-еве на којима се налазе сигналне 

лампе са електроником, универзални дисплеји и рипитери (2 парице 24V напајање система, 1 
парица аудио комуникација, 1 парица сигнална комуникација) 

 
Ј-Н(ST)Н  4x2x0,6mm за развод од сигналних лампи са електроником до ручних сетова 

поред кревета и позивно-разрешних панела са присуством на улазу у собу (2 парице 24\/ 
напајање система, 1 парица аудио комуникација, 1 парица сигнална комуникација) 

 
Ј-Н(ST)Н  2x2x0,6mm за развод од лампи са елекгроником до потезних и разрешних 

тастера у купатилима (2 парице 24V напајање система, 1 парица аудио комуникација, 1 парица 
сигнална комуникација) 

 
LiHCH 2x2,5mm за напајање система, као и за додатно напајање због пада напона, а који се 

дознама повезује са првопоменутим каблом. 
 
С обзиром да је минимални напон на коме систем може да ради 20\/, максимално 

дозвољени пад напона система је 4V. Поред пада напона због дужине кабла, пад напона се 
јавља и због везивања уређаја на БУС. Гранични пад се деси на сваких 30 прикључених 
уређаја на БУС, тако да је потребно додатно напајање на тим позицијама. Овај пад се деси због 
максимално дозвољене снаге коју има јединица за напајање, а коју већи број уређаја 
прекорачи. Такође, на сваких 30 прикључених уређаја на БУС долази до граничног слабљења 
сигнала, тако да је потребно користити линијске појачаваче ради појачања сигнала. Ово је 
урађено у складу са карактеристикама уређаја. До граничног слабљења сигнала долази и на 
сваких 1000 метара. 

 
Због пада напона је неопходно напон доводити 2x2,5 каблом, јер је на оваквом каблу пад 

напона много мањи него 4x2x0,8 каблу. 2x2,5 кабл се дозном повезује са парицом за напајање 
4x2x0,8 кабла у одређеним просторним деоницама и на тај начин се обезбеђује стабилност 
напајања 4x2x0,8 кабла. Омогућава се да уређаји који су на растојању већем од 30 метара 
4x2x0,8 кабла буду између њих везани дозном на 2x2,5 кабл. LiНСН кабл је коришћен због 
своје савитљивости, као и због најмањих сметњи које се на њему јављају. Овај кабл омогућава 
најстабилнији изглед напона. 
 
Елементи система болничке сигнализације 

 
Централни сервер ће бити постављен у електро или рек просторији.. 
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Централни сервер, који се састоји од рачунара са адекватним софтвером и дисплеја, 

контролише цео систем болничке сигнализације. Тип рачунара који се за ове сврхе користи је 
индустријски тип рачунара са адекватном тастатуром. Он заузима 3 хардверске јединице у рек 
орману. У случају да се јави квар у систему, на њему се тај проблем дијагностикује. На њему 
се складиште подаци о свим извршеним радњама у систему, тако да се увек може урадити 
анализа рада сваког уређаја у систему. Поседује сав неопходан софтвер за рад система 
болничке сигнализације. 

 
Универзални дисплеји ће бити постављени у просторијама дежурних неговатељица и, ако 

је потребно, у другим адекватним просторијама. Рипитери (линијски појачавачи сигнала) 
којима се одвајају сегменти БУС-а и јединице за напајање биће постављени у просторијама 
дежурних неговатељица и, ако је потребно, у другим адекватним просторијама у спуштеном 
плафону. 

 
Универзални дисплеј се поставља поред неговатељициног пулта и на свом дисплеју 

приказује врсту позива, приоритет позива, просторију одакле долази позив и локацију у 
просторији одакле долази позив. Такође управља позивима и приказује поруке.. Прима и 
потврђује позиве, а и показује сва активна присуства на одељењу. Може да формира и повезује 
групе унутар спрата, као и да повезује спратове. Има звучну и светлосну сигнализацију позива 
и тастер за квитирање. Везује се на БУС. 

 
Изнад улазних врата у болесничку собу или неке друге просторије се налази сигнална 

лампа са електроником са четири активне лампе, које су различитих боја и активирају се у 
случају различитих позива или присутности. Бела боја означава позив из тоалета, црвена боја 
означава позив неговатељице, зелена боја означава присутност неговатељице, жута боја 
означава присутност другог особља у соби. У случају позива вишег приоритета, уместо 
континуираног имамо блинкујуће светло. Сигнална лампа са електроником се налази у свакој 
соби или јавном тоалету или медицинској просторији и са сваким другим елементом у тој 
просторији је повезана каблом Ј-Н(St)Н 4x2x0,6mm или Ј- Н(St)Н 2x2x0,6mm. Уколико је 
сваки елеменат директно повезан на сигналну лампу са електроником, он је и адресиран. 
Уколико је више елемената везано на једну линију, они сви имају исту адресу. 

 
У свакој соби се налази позивно-разрешни панел са присуством, у припадајућем WC-у 

потезни тастер, у припадајућем купатилу потезни тастер и заједнички разрешни тастер. 
 
Потезни тастер у WC-у се налази поред WC шоље на висини од 120цм. Активира се 

повлачењем на доле. Када се први пут активира тастер врста позива је позив из тоалета, када 
се након притиснутог присуства активира овај тастер врста позива је хитан позив из тоалета. 
Анулира се разрешним тастером (који је уједно и тастер присуства за тоалет). Везује се на 
сигналну лампу са електроником 2x2x0,6 каблом. 

 
Потезни тастер се налази у туш кабинама на висини од 220цм. Активира се повлачењем на 

доле. Када се први пут активира тастер врста позива је позив из тоалета, када се након 
притиснутог присуства активира овај тастер врста позива је хитан позив из тоалета. Анулира 
се разрешним тастером ( који је уједно и тастер присуства за тоалет ). Везује се на сигналну 
лампу са електроником 2x2x0,6 каблом. 

 
Разрешни тастер се налази у тоалетима на висини од 120цм. Анулира позиве из тоалета 

(WC-а или туш кабине). 
 
Поред сваког болесничког кревета у соби се налази болеснички ручни сет без гласовне 

комуникације, са два тастера за контролу светла и једним тастером позива неговатељице. Један 
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тастер је за главно светло, а други за помоћно светло за читање. Неопходно је монтирати 
трафо и бистабилне релеје у зидни болнички сет да би се тастером са ручног сета управљало 
светлима Везује се својом утикачем на панел са утичницом који се налази на зидном 
болничком сету. Панел са утичницом је каблом Ј-Н(St)Н 4x2x0,6mm везан за сигналну лампу 
са електроником. Мобилног је типа и може се пребацивати из једне у другу просторију. 
Приликом активирања позива неговатељице, да би се анулирао позив потребно је да 
неговатељица на позивно-разрешном панелу са присуством у болесничкој соби активира 
тастер за присутво неговатељице. 

 
Позивно-разрешни панел са присуством се налази на улазу у собу на висини од 120цм и 

служи за активирање позива и присуства од стране неговатељице. Када се први пут активира 
позивни тастер врста позива је стандардан позив, када се након притиснутог присуства 
активира овај тастер врста позива је хитан позив. Анулира се тастером присуства за собу (који 
је уједно и разрешни тастер). Везује се на сигналну лампу са електроником 4x2x0,6 каблом. 

 
У јавним тоалетима ће бити коришћене сигналне лампе са електроником, а начин 

повезивања са тастерима остаје исти као у тоалетима у болесничким собама. 
 
У тоалетима за особље, ће бити коришћене сигналне лампе са електроником, а начин 

повезивања са тастерима остаје исти као у тоалетима у болесничким собама. 
 
У купатилима за непокретне особе ће бити коришћен пнеуматски тастер уместо потезног 

тастера (опционо). 
 
Пнеуматски тастер се налази у кади за хендикепиране и поставља се на висини од 220цм. 

Отпоран је на воду и не тоне. Активира се стискањем гумене пумпице. Када се први пут 
активира тастер врста позива је позив из тоалета, када се након притиснутог присуства поново 
активира овај тастер врста позива је хитан позив из тоалета. Анулира се на собном терминалу 
тастером присутности. 

 
Јединице за напајање служе за напајање система напоном од 24V и максималном струјом 

од 6А. Постављају се у спуштеном плафону или високо на зиду у техничкој просторији. 
Принципи како се распоређују су дати у претходном одељку. 

 
Рипитери служе за појачање ослабљеног сигнала, као и за одвајање сегмената БУС- а. 

Спратови и одељења се одвајају и повезују преко њих. Принципи како се распоређују су дати у 
претходном одељку. Постављају се у спуштеном плафону или високо на зиду у просторији. 
 
 
Врсте позива и присутности 

 
У систему постоји више врсте присутности и позива. Две основне врсте присутности су 

присуство неговатељице и присуство другог особља ( доктора ). Када се притисне тастер 
присутности неговатељице у некој просторији, сви позиви неговатељице се прослеђују у ту 
просторију. Да би се активирао хитан позив, потребно је пре тога да буде активиран тастер 
присутности. 

 
Врсте позива по приоритету су ( поређане од најнижег до највишег приоритета ): грешка у 

систему (приоритет 0), позив неговатељице (приоритет 1), позив из тоалета (приоритет 1), 
хитан позив неговатељице (приоритет 2), хитан позив из тоалета (приоритет 2), хитан позив 
доктора (приоритет 3). Поред ових позива може дефинисати одређен број других позива ових 
приоритета. 
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Позив неговатељице активира пацијент са ручног сета и прослеђује се аутоматски у све 
просторије где је активирано присутво неговатељице. 

 
Позив из тоалета активира пацијент у тоалету, сигнализује се у соби којој припада тоалет, а 

прослеђује се аутоматски у све просторије где је активирано присуство неговатељице. 
 
Хитан позив неговатељице се активира на собном терминалу и прослеђује се аутоматски у 

све просторије где је активирано присуство неговатељице. 
 
Хитан позив из тоалета се активира поновним притиском позивног тастера из тоалета, 

након активирања отказног тастера и прослеђује се аутоматски у све просторије где је 
активирана присутност неговатељице. 

 
Позив доктора се активира са универзалног дисплеја, након активирања присуства 

неговатељице, и прослеђује се аутоматски у све просторије где је активирано присуство 
доктора. 

 
Позиви се канселују уколико се притисне присуство у просторији из које је стигао позив. 

Сви позиви се меморишу и, ако није одговорено на позиве, понављају позив. Уколико 
неговтељица не може да одмах одговори на позив, може да га замеморише и касније одговори 
на њега. 

 
Собне сигналне лампе код позива 1. приоритета пале константно светло (црвено за позив 

из собе, бело за позив из тоалета), а код позива вишег приоритета се пали блинкујуће светло 
(црвено за позив из собе, бело за позив из тоалета). 
 
 
Начин рада система 

 
Цео систем болничке сигнализације је подељен на спратове. Сваки спрат може да 

функционише само за себе, али је могућа и комуникација међу спратовима. Ручно се може 
управљати позивима са универзалног дисплеја, али је много важније омогућити аутоматско 
управљање у случају када неговатељица није поред универазланог дисплеја. Аутоматско 
управљање се обавља конфигурисањем целог система, конфигурисањем појединачних 
спратова и конфигурисањем појединих елемената система. Сваки спрат може радити у више 
различитих конфигурисаних модова, који се са универзалног дисплеја могу активирати. Више 
спратова се могу заједно груписати, а и у оквиру једног спрата се може направити више група.  
 
 
Техничко решење система детекције и дојаве пожара 

 

Савремени системи за дојаву пожара, обезбеђују велику поузданост у детекцији 
пожара, једноставност у монтажи, проширењу, експолатацији и одржавању. Пружају 
могућност умрежавања и повезивања са другим системима. Систем раног откривања и дојаве 
пожара чине централни уређај, аутоматски и ручни детектори пожара, елементи за алармирање 
и командовање извршним функцијама централе.  

У складу са пројектним задатком, теничким захтевима, самим техничким решењем, као 
и условима на тржишту републике Србије, избор опреме је пао на систем Sinteso, произвођача 
Siemens. 
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Аутоматском пожарном сигнализацијом обухваћене су све просторије осим просторија 
са мокрим процесима. Пројектоване су затворене детекторске петље. 

Сви елементи система су предвиђени у складу са противпожарним елаборатом и 
елаборатом о зонама опасности, важећим прописима и нормативима и техничким упутствима 
произвођача опреме.  

Пројектовани систем обезбеђује да сваки детектор, а самим тим и свака просторија, има 
сопствену адресу, чиме се омогућава прецизно показивање и одређивање места аларма на 
централном уређају. 

Противпожарна централа обезбеђује следеће функције и излазе: 

• контрола сигналних линија на прекид и кратак спој;  
• контрола исправности напајања;  
• контрола запрљаности аутоматских детектора;  
• излази за алармне сирене, 
• релејни излази за извршне функције централе. 

 

Дуж свих комуникација, ходника и код улаза предвиђено је постављање ручних јављача 
пожара.  

Упозорење особља о настанку пожара у објекту врши се светлосно-звучним сигналом 
преко алармних сирена и система озвучења и обавештавања. 

На месту сталног дежурства је предвиђено постављање  комплетне модуларне, 
микропроцесорске аналогно адресабилне централе за дојаву пожара Siemens FC2040-AA. 

У сваку адресабилну петљу која се повезује на централу може се прикључити 126 
аутоматских адресабилних елемената. 

Централа се напаја напоном 230V, 50Hz из разводног ормана агрегатског напајања са 
посебног струјног круга. У случају испада овог напона, централа располаже резервним 
извором напајања – уграђеним акумулаторским батеријама, које обезбеђују аутономију 
система минимално 72h у мирном режиму и 30 минута у алармном режиму. 

 
7. ДИЈАГРАМ АЛАРМИРАЊА 

 
При појави аларма аутоматских детектора стартује се време присутности (20 секунди ÷ 5 
минута) и ако у том времену лице из обезбеђења притисне тастер „прихватање догађаја“ 
добија време извиђања ради провере аларма, док се при појави аларма ручног јављача одмах 
активира аларм пожарне централе са горе наведеним извшним функцијама. 
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Аутоматски детектори су предвиђени у свим пожарно угроженим просторијама као и у 
простору спуштеног плафона. 

Обзиром да сваки пожар започиње стварањем дима, оптички детектор дима је 
најпоузданији у препознавању пожара у раној фази. Примењени детектор Siemens FDO221 је 
димни детектор пожара широког спектра са анализом пожарних параметара и 
аутоматскомкомпензацијом штетних утицаја. Детектор поседује опто-електронску комору за 
детекцију тамних и светлих димних честица са имунитетом према лажним алармима. Детектор 
је отпоран на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти,влажност, 
кондензација, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације, удари и сл.). Детектор поседује алармни 
индикатор видљив у у кругу од 360º као и уграђени изолатор линије од кратког споја и 
прекида. 

Термодиференцијални јављач региструје промену температуре T/t у одређеном 
временском интервалу и региструје достизање одређене температуре Tmax. Ове детекторе 
пожара примењујемо у просторијама у којима се приликом појаве пожара очекује брзи развој 
температуре или када није оправдано применити неки други тип јављача, а постоји потреба за 
аутоматским детектовањем настанка пожара (кухиња, дизел постројење). Примењени 
термички пожара Siemens FDT221 поседује 2 редундантна температурна сензора тако да се 
може употребити било као термодиференцијални било као термомаксимални. Детектор ради 
на принципу мерења  температуре амбијента и температуре у кућишту, тако да се  повећање 
температуре амбијента детектује правовремено, у складу са алгоритмом анализе пожарних 
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параметара и аутоматском компензацијом штетних утицаја. Детектор поседује алармни 
индикатор видљив у кругуод 360º као и уграђени изолатор линије од краткогспоја и прекида.  

На специфичним позицијама, где је потребна комбинована детекција у најранијој фази, 
коришћени су најсавременији мултисензорски детектори Siemens FDOTC221 који поседује 
опто-електронску комору са два сензора за детекцију тамних и светлих димних честица, два 
додатна термичка сензора који повећавају имунитет према лажним алармима. Својом 
мултисензорском конструкцијом, овај детектор обезбеђује максималну вероватноћу изузетно 
ране детекције тињајућих пожара, уз истовремену отпорност на лажне аларме и ометајуће 
утицаје. 

У машинској подстаници је предвиђено и постављање детекционих комора за 
узорковање ваздуха из вентилационих канала. 

Комора је дизајнирана да узоркује ваздух који струји кроз вентилационе канале и тако 
омогући додатну рану детекцију пожара. Уз детекциону комору у простору канала се поставља 
и перфорирана метална цев којом се омогућава униформно узорковање ваздуха по целом 
попречном пресеку канала. 

У трафо боксу је предвиђено вентилаторско узорковање ваздуха цевима до детекционе 
кутије у суседној просторији, у коју се уграђује комбиновани оптичко-термички јављач. 

 

Сви аутоматски детектори су са индивидуалном адресом и везују се директно на 
прстен. Густина постављања детектора одређена је на основу анализе узимајући у обзир 
следеће параметре: 

- принцип надзора над просторијама, 
- висину просторије, 
- површину просторије, 
- податке произвођача опреме. 

На свим комуникацијским деловима објекта биће постављени ручни јављачи пожара.  

Ручни јављач служи за ручну даљинску дојаву пожарног алармног сигнала до 
централног уређаја система за сигнализацију пожара, без времена провере и на тај начин има 
улогу у пожарној заштити за директно алармирање.  

Ручни детектор у петљи заузима једно модулско место, јер по типу адресе спада у 
модуле.  

Ручни детектори се постављају (према пројектном задатку) на висини од 1,4m од коте 
пода. 

Имајући у виду присутност буке приликом редовних технолошких процеса, за 
обавештавање особља одабране су адресабилне алармне сирене са интегрисаном бљескалицом 
у црвеној боји. Монтажа сирена се врши на висини 2,2 – 2,5m од коте пода. 

Простор дигитализације (скенер и сервери) су планирани да у наредном периоду буду 
сектори аутоматског гашења, с обзиром на вредност како опреме, тако и података који се 
налазе у тим просторијама. У овој фази је предвиђено да се за то остави резерва у виду једног 
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комуникационог модула, као и у виду резерве адреса на петљи у случају евентуалног 
надзиђивања. 

Кабловска инсталација противпожарног система се изводи кабловима типа JH(St)H 
2x2x0.8mm за петље и FE180/PH90 LiHCH 2x1,5mm2 за линије сирена, команди и напајања 
система. Инсталација се води по кабловским регалима за вођење сигналних каблова, у 
инсталационим цевима и обујмицама за назидно вођење инсталације, као и инсталационим 
каналицама. 

Постављање и монтажа детектора мора бити усклађена са положајем осталих елемената 
(светиљке, звучници, елементи машинских инсталација, греде, зидови и слично), при чему 
растојање детектора од: 

• зида треба да буде минимално 50cm; 
• греде (ребра) треба да буде минимално 50cm; 
• места убацивања ваздуха треба да буде минимално 50cm. 

Кабловску инсталацију треба урадити према трасама приказаним на цртежима основа, 
према техничким условима и важећим прописима и правилима. 

У погледу извршних функција, предвиђано је алармирање особља путем алармих 
сирена у целом објекту. Такође, предвиђено је и аутоматско гашење клима комора, као и 
спуштање лифтова у приземље. Резервни контакти су предвиђени за све додатне извршне 
команде за којима се може јавити потреба, како услед измена у самом објекту, тако и због 
могуће измене технологије процеса. Обавеза извођача је да правовремено изврши проверу и 
усагласи команде са системима на објекту у актуелним току извођења. 

Сви елементи система морају бити усаглашени са важећим стандардом СРПС ЕН-54. 

На крају, централни уређај је путем ИП интерфејса повезан са централним системом за 
надзор и управљање Siemens Desigo CC. Користи се BACNet протокол. Desigo CC је осим са 
пројектованим системом повезан и са осталим техничким системима на овом објекту, као и са 
системима дојаве пожара на објектима »Дом за негу« и »Дом за одрасла лица«. На екрану 
рачунара се у сваком тренутку приказују сви догађаји који се разликују од нормалног стања. 
Догађаји се приказују и табеларно, а и на мапи, и на тај начин се у сваком тренутку зна тачна 
локација сваког аларма. Систем наводи оператера на правиклну, унапред дефинисану реакцију 
на тај начин минимизујући могућност људске грешке. Систем поседује комплетну базу 
историје догађаја и могућност издавања извештаја. 

 
 
 

1. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Постојећи смештајни објекат опремљен је радијаторским грејањем које је дотрајало. 
Вертикале су смештене уз грејна тела по угловима просторија, а грејна тела испод прозора. 
Регулација грејних тела је ручна. 
Радијаторски систем је димензионисан за температурни режим 90/70°Ц 
Објекат није климатизован. 
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НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

У склопу адаптације објекта предвиђена је енергетска санација објекта. Осим тога, пројектом 
реконструкције котларнице предвиђена је уградња топлотне пумпе и других 
нискотемпературних извора топлоте, тако ће се температурни режим система грејања свести 
на 65/50°C. 
Овим пројектом се предвиђа демонтажа комплетног система радијатоског грејања и изградња 
новог система димензионисаног за нове радне параметре. 

КОТЛАРНИЦА И РАСХЛАДНА СТАНИЦА 

Уређаји за припрему топле и хладне воде нису предмет овог пројекта и биће обрађени у 
оквиру централне припреме топлотне, расхладне енергије и ТСВ. 

БИЛАНС 

 Грејање Хлађење 
Смештајни објекат: 380 кW 420 кW 
Резерва 20% 80 кW 85 кW 
УКУПНО: 460 кW 405 кW 

РАЗВОД ТОПЛЕ И ХЛАДНЕ ВОДЕ 

Из просторија топлотне и расхладне подстанице цевоводи за смештајни објекат веде кроз 
везни ходник и у ходнику приземља разводе до вертикала. Затим се у вертикалном 
грађевинском окну термоизоловано дижу вертикале и прикључују на поједина грејна тела. 
За сваку просторију предвиђен је посебан прикључак са припадајућом кугластом славином 
потребне димензије. У случају потребе, свака просторија се може искључити и блиндирати од 
стране испоручиоца топлотне енергије. 
Одзрачивање инсталације је централно преко централних одзрачних посуда, на одзрачним 
посудама смештених на врху вертикала опремљених аутоматским одзрачним  вентилима, 
помоћу ручних кугластих славина у подстаници и помоћу одзрачних ручних вентила на самим 
радијаторима и вентилоконвекторима.  
При завршетку радова треба извршити испитивање грејне инсталације по актуелном 
стандарду.  
Након успешног испитивања инсталација се чисти и фарба темељном бојом те се поставља 
термоизолација типа Армацелл и самолепљива ArmaCheck фолија. 
Након успешне пробе на притисак, цеви треба очистити, минизирати и фарбати са бојом, 
отпорном на повишену температуру. 
Након свих радова извршити регулацију инсталације и пуштање у погон (рад).  
 

Грејање (Х) 

Цевна инсталација за грејање (Х) 65/50°Ц, приказана је на цртежу. Служи за развод топле воде 
за потребе грејања и вентилације и израђује се од челичних шавних цеви, према ДИН 2440, 
ИСО 65 и пречницима са цртежа. Због дугачких равних деоница цевовода, на појединим 
местима предвиђена је уградња аксијалних компензатора термичких дилатација. 

Хлађење - климатизација (Ц) 

Цевна инсталација за климатизацију (Ц) 7/12°Ц приказана је на цртежу, а служи за развод 
расхладне воде за потребе климатизације и израђује се од челичних шавних цеви, према ДИН 
2440, ИСО 65 и пречницима са цртежа. 

Изолација цевовода  
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Сви цевоводи су термоизоловани синтетичким изолационим плажтом Армафлеx одговарајуће 
дебљине, са ArmaCheck самолепљивом фолијом. Цевовод расхладне инсталације обавезно се 
изолује термоизолационим плаштом са парном браном, поштујући упутства произвођача по 
питању спајања и обезбеђења запивености спојева. 
У следећој табели су дате препоручене вредности дебљине изолације (λ=0,036 W/mК) 
топловода у грејаним просторијама. 

ДН 15 20 25 32 40 50 65 80 ≥100 
Дебљина изолације 
(мм) 

19 19 19 19 32 32 32 32 32 

Напомена: Хоризонтални цевоводи који се налазе изнад путева евакуације изолују се 
термоизолационим плаштом са ниским садржајем халогена (Халоген-Фрее). 

ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА (РАД) 

Предвиђена је инсталација централног грејања са системом топле воде 65/50°C. За грејна тела 
усвојени су ливени чланкасти радијатори, док су у купатилима предвиђени цевасти 
радијатори. Радијатори су изабрани у зависности од потребне количине топлоте (топлотних 
губитака) сваке просторије.  
Радијатори се постављају углавном испод прозора, на ногаре односно по потреби на конзоле.  
За потребе регулације система сви радијатори су снабдевени са притисно-независним 
(комбинованим) регулационим радијаторским вентилом са електромоторним погоном ON/ОFF 
са могућношћу предрегулације и затварајућим навијком, са одзрачним вентилићем и 
испустном славиницом. Приликом монтаже потребно је урадити предподешавање вентила. 
Радијаторски вентили и навијци су димензије DN15. Регулациони вентили се постављају на 
полазни вод грејних тела.  

ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАЂЕЊА ВЕНТИЛОКОНВЕКТОРИМА (ВК) 

Сви простори опремљени су зидним вентилоконвекторима. Конвектори су ДВОЦЕВНЕ 
изведбе и намењени су за хлађење просторија. Као извор расхладне воде 7/12°C користи се 
централни. Централна припрема расхладне воде биће обрађена засебним пројектом 
Зидни вентилоконвектори су постављени на зид испод плафона на погодном месту. Регулација 
температуре се врши зонски преко просторних сензора температуре. 
За потребе регулације система климатизације сви вентилоконвектори су опремљени притисно-
независним (комбинованим) регулационим вентилом са електромоторним погоном ON/ОFF са 
могућношћу предрегулације и затварајућим навијком, са одзрачним вентилићем и испустном 
славиницом. Приликом монтаже потребно је урадити предподешавање вентила. Сви вентили и 
навијци су димензије DN20 / DN25. 
 
 

ТЕХНИКА РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА/ХЛАЂЕЊА 

УПРАВЉАЊЕ - КОНТРОЛЕР 

Свака просторија је опремљена радијатором и вентилоконвектором. Радијатор обезбеђује 
грејање док се помоћу вентилоконвектора обезбеђује хлађење просторија. Собни контролер 
има улогу да води електро моторне вентиле на грејним и расхладним телима у складу са 
задатим вредностима. Опсег регулације је дефинисан у контролеру и износи +16...24°C у 
режиму грејања, тј 22...28°C у режиму хлађења. 
У случају сигнала отворености прозора, предвиђено је искључење система грејања и 
климатизације. 
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ФИНА РЕГУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ТОПЛОВОДНОГ И РАСХЛАДНОГ 
СИСТЕМА 

Предрегулација се врши на основу задатих протока на сваком регулационом вентилу, за свако 
грејно и расхладно тело која се налазе у табели. 
Након пуштања система у рад, врши се мерење протока на регулационим вентилима од стране 
одвлашћеног тела, које прилаже оверен записник. 

ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА 

У санитарним чворовима смештајних просторија, на канале вентилационог система монтирани 
су аксијални вентилатори са неповратном клапном пречника Ø150мм потребног протока 
150м³/h, при надпритиску од 20Pa. Управљање вентилаторима је ручно са прекидачем који се 
налази непосрено поред прекидача за светло у санитарном чвору. 

СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАДПРИТИСКА У ЕВАКУАЦИОНОМ 
СТЕПЕНИШТУ 

Евакуациона степеништа се одржавају у надпритиску помоћу кровног вентилатора који се 
поставља на крову степеништа. Вентилатор се укључује по сигналу централе за дојаву пожара 
и обезбеђу прописани надпритисак. 

 

 

ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА НА ПРИСТУПНИМ РАМПАМА 

На приступним рампама за прилаз инвалида,као и на спољном степеништу предвиђена је 
уградња електричних грејних каблова за отапање снега и леда. Грејни каблови се укључују по 
сигналу подног сензора. Грејни каблови се постављају непоседно испод керамичких плочица. 
 
 

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

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

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

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 
64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–
одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18 31/2019 i 37/2019); 
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- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 
36/09); 

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - 

др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10); 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15). 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, 

и 113/17). 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 
Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су: 
 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 
Закона). 

 
Доказ: 

Правно лице: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 
 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 
Доказ: 

Правно лице 
 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетник 
и физичко 
лице 
 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

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

Правно лице 

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

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

Предузетник  

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

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

Физичко лице 

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

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

Орган надлежан 
за издавање: 

 

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

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

 
 

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

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 
 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 
Напомена: „Решење Министарства Унутрашњих пшослова Републике Србије – Сектор за 
ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења 
посебних сисстема и мера стабилних система за дојаву пожара.“ 
Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке 
заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције“. 
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5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 
да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 
  
Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 
из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. 
 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

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

1) Финансијски капацитет: 
Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од700.000.000,00 динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 
јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан. 
 

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 
(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс 
успеха за 2018. годину.  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен 
Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да 
понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 
објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

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

по систему простог књиговодства, достављају: 
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 
чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 
(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 
за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 
2) Пословни капацитет: 

Услов:   
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање700.000.000,00 динара без пореза на 
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додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 
и инсталатерских радова ( 
1.1) минимално у износу од 350.000.000,00 динара без пореза на додату вредност а који се 
односе на извођење грађевинских, грађевинско занатских радова на реконструкцији или 
адаптацији или санацији или изградњи или доградњи објеката здравствене намене или 
социјалне заштите, 
1.2) минимално у износу од 120.000.000,00 динара без пореза на додату вредност,  који се 
односе на испоруку система рачунарске мрежне опреме која је предмет понуде, од чега 
минимум 2 (два) уговора у вредности не мањој од 35.000.000,00 динара без пореза на додату 
вредност по уговору и 
1.3) минимално у износу од 50.000.000,00 динара без пореза на додату вредност,  који се 
односе на испоруку система видео надзора који је предмет понуде, од чега минимум 2 (два) 
уговора, у вредности не мањој од 12.000.000,00 динара без пореза на додату вредност по 
уговору. 
2.1) Да је понуђач у претходнe 3 (три) године од дана објаве Позива на Порталу јавних 
набавки реализовао минимум 1 (један) уговор, који  односи на испоруку мрежне 
опреме/система са више од 1000 мрежних портова  у коме је испоручено минимум 400 IP 
телефона у објектима здравствене намене или социјалне заштите, минимално у износу од 
50.000.000,00 динара без пореза на додату вредност.  
Доказ:  

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 
Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 
потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  
листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

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

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

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

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

Уз потврду Наручиоца доставити: 
Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 
3) Технички капацитет 

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

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 
грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 
оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 67 од 237 

Врста Количина 
Камион кипер минималне носивоцти 10t  2 комада 
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 250 кг са важећим 
стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и 
испитивању опреме 

2 комада 

Цеваста фасадна скела 3.500 м2 
Аутодизалица или торањски кран минималне дужине стреле 40m 
чија носивост износи минимално 10t са важећим стручним налазом 
о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме 

1 комад 

Покретна скела са важећим стручним налазом о извршеном 
периодичном прегледу и испитивању опреме минималне висине 7 m 

1 комад 

Камион минималне носивости 5t 2 комада 
Телехендлер минималне носивости 3500 kg  са важећим стручним 
налазом о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме 

1 комад  

Лифт дизалице са минималном висином подизања 10 m  и 
минималне носивости 400 kg са важећим стручним налазом о 
извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме 

2 комада 

Дизел компресор са минимум ЕУРО 3 дизел мотором са важећим 
стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и 
испитивању опреме 

2 комада 

Камион са краном са важећим стручном налазом о извршеном 
прегледу и испитивању опреме минималне носивости 18tm 

1 комад 

Доставно возило за транспорт, носивости преко 1500 кг 3 комада 
Машина за сечење бетона d=20 cm са важећим стручним налазом о 
извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме 

1 комад 
 

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

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 
оверене фотокопије уговора на увид. 

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

 
 4)Кадровски капацитет: 
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Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 
време извршења уговора о јавној набавци и то: 
- најмање 300  извршилаца од чега  најмање 50 са лекарским уверењем за рад на висини    

- најмање  1  дипломирани инжењер који поседујe важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 414 или 415 -који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање  1  дипломиранi инжењер који поседујe важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци 
        - најмање 1  дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу  453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци  
     -најмање 1 запослено лице професионалног нивоа за routing and switching сертификовано 
од стране произвођача опреме, 
         - најмање 1 лице професионалног нивоа за дизајн мреже сертификовано од стране 
произвођача опреме, 
         - најмање 2 лица са важећим сертификатом за имплементацију Collaboration решења 
сертификована од стране произвођача опреме, 
         - најмање 1 лице са важећим сертификатом ИТИЛ издатим од акредитоване институције 
(поседовање вештина неопходних за успешно планирање, имплементацију, управљање и 
решавање проблема у пружању ИТ сервиса) 
         - најмање 2 запослена/радно ангажована радника оспособљена за инсталирање, 
конфигурисање и одржавање линкова за везу са удаљеним објектима,сертификовани од 
стране произвођача опреме, 
          -најмање 2 запослена лица сертификована од стране произвођача опреме за видео 
надзор; 
         -најмање 3 запослена/радно ангажована радника оспособљена за инсталацију пасивне 
мрежне опреме сертификовано од стране произвођача опреме, 

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

 
Доказ: 
а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 
потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 
фотокопију уговора о раду и М-А образац,  
в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 
уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 
или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о 
раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   
г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 
лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 
Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о 
важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;  
д) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код 
понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 
фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 
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Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код понуђача, 
доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 
складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 
 
ђ) за радника са квалификацијама, за запослене на неодређено време или одређено време 
код понуђача: фотокопија М-А образца; за лице ангажовано ван радног односа код понуђача: 
копије уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремено повремених послова и 
слично);, доказ о стручној оспособљеностииздат од стране образовне институције, лекарска 
уверења о здравственој способности за рад на висини. 
е) Фотокопија сертификата издатих од стране произвођача предметне опреме, на име 
запослених лица 
з) Фотокопија сертификата издата од стране акредитоване институције за поседовање 
вештина неопходних за успешно планирање, имплементацију, управљање и решавање 
проблема у пружању ИТ сервиса 
и) Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о кључном техничком особљу, који је дат у 
Поглављу XVII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од 
стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 
 
5)Обилазак локације 
Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 
информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

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

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

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

6) Сертификати 

Услов:  : Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001 систем 
менаџмента квалитетом, ISO 14001 заштита животне средине, OHSAS 18001 безбедност на 
раду или одговарајуће, ISO 20000 ИТ систем менаџмента,  ISO 22301 систем менаџмента 
континуитетом пословања, ISO 37001 систем менаџмента за борбу против корупције, ISO 
50001 систем управљања енергијом. 

 
Доказ: 
Фотокопије сертификата ISO 9001 систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 заштита 
животне средине, OHSAS 18001 безбедност на раду или одговарајуће, ISO 20000 ИТ систем 
менаџмента,  ISO 22301 систем менаџмента континуитетом пословања, ISO 37001 систем 
менаџмента за борбу против корупције, ISO 50001 систем управљања енергијом.  

 
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 
понуђача 

1. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 
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понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 
одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

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

3. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 
подизвођачем 

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

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

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

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

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом.  
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

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

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

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

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

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

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

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

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 71 од 237 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити састављена на српском језику.  
Техничка документација произвођача којом се доказује да понуђена добра одговарају 

траженим добрима може бити на енглеском језику 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  
кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 

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

Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-
у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 
Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 
 

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

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

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 
групе понуђача.  
 Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Суботица, Градска управа, Трг слободе 
1, 24000 Суботица, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова   РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ , ЈН К 
35/19, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране 
наручиоца до 05.08.2019. године, до 09,00  часова. 

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, 
уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се 
неблаговременом. 
 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 
мора да садржи: 

1) образац понуде, 
2) модел уговора, 
3) образац структуре цене, 
4) образац трошкова припреме понуде, 
5) образац изјаве о независној понуди, 
6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 
8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 
9) образац о произвођачима материјала и опреме, 
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10) образац Изјаве о кључном техничком особљу, 
11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

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

извршење посла, 
14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова је прописано да 
приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска 
управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА 

ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ – ЈН К 35/19  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА 

ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ – ЈН К 35/19  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА 

ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ – ЈН К 35/19  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ 

ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ – ЈН К 35/19  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду.   

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  
Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 
тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 
понуду подноси са подизвођачем. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 
директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  
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1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
3) понуђачу који ће издати рачун,  
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
o 30% аванс, 
o 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане 
ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, 
основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 
позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

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

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова. 
 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за радове РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ 

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ не може бити краћа од   24 месеца  (двадесет четири) 
од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана 
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 
од дана извршене примопредаје радова.  
 
9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 
од  730   (седамстотинатридесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача 
радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 
другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 
Место извођења радова -  РЈ „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, 24000 

Суботица, парцела број 1650/1 к.о. Стари.. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
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Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
 
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

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

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

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је 
дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 
осигурања.  

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 
Поглављу XVIII. Конкурсне документације. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

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

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

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

део одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 
финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 
средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 
Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине). 

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

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

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 
назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 
важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 
приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град 
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Суботица, Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 

 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

(1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 
понуду; 

(2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
(3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 
(4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат 

у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 
лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 
је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за 
банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења 
уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са 
роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 
Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину 
која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, 
као гаранта.  

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 
банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења 
уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 
одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 
(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 
представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 
документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу 
за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 
 
 Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана 
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком 
важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. 
Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – 
пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 
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 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
 
 Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са 
роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 
Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 
 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 
се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје 
у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности 
банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 
изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року.  
 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 
финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се дан, месец и година године, у часова часова у радним 
просторијама Наручиоца, на адреси: 05.08.2019. године у 10,00 часова у Суботици, Трг 
слободе 1, просторијa: Зелена сала, први спрат. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 
на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 
поступку отварања понуда. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 
такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  
понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Трг 
слободе 1, Суботица, електронске поште на e-mail   javnenabavke@subotica.rs) тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној 
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.       ". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока 
за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 
Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (чл. 93. Закона). 

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

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

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

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 
При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 
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19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

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

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

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

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

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 
материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 
саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 
документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 
тачка 32) ЗЈН.  
 Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је 
део уговора о извођењу радова.  
 Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 
произвођачима материјала и опреме.  
 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 
моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је 
дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак 
производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на 
сагласност стручном надзору и Наручиоцу.  
 Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и 
произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора 
и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно 
понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 
2. учинио повреду конкуренције;  
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3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

4. одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у 
понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

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

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

односно уговором;  
 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

 
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
(2) учинио повреду конкуренције;  
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

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

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

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

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

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

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

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
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22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 
подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  
22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: 
javnenabavke@subotica.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 

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

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

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

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

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

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

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-
30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

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

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 
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Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 
овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама 
чл. 160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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

24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ 
ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ. 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 
САНАЦИЈИ..... ОБЈЕКТА...., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова 
који су предмет уговора. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ), ЈН број      
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име лица за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача: 
 
 

 Адреса: 
 
 

 Матични број: 
 
 

 Порески идентификациони број: 
 
 

 Име лица за контакт: 
 
 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 
 
 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 
 

2) Назив подизвођача: 
 
 

 Адреса: 
 
 

 Матични број: 
 
 

 Порески идентификациони број: 
 
 

 Име лица за контакт: 
 
 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 
 
 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 
 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 
 

 Адреса: 
 
 

 Матични број: 
 
 

 Порески идентификациони број: 
 
 

 Име лица за контакт: 
 
 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 
 

 Адреса: 
 
 

 Матични број: 
 
 

 Порески идентификациони број: 
 
 

 Име особе за контакт: 
 
 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 
 

 Адреса: 
 
 

 Матични број: 
 
 

 Порески идентификациони број: 
 
 

 Име особе за контакт: 
 
 

 
 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који 
подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА 

ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ] 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

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

 
Рок важења понуде 
 

___ дана од дана отварања 
понуда  

 
Рок извођења радова од дана увођења у посао 
 

____ календарских дана од 
дана увођења у посао  

 
Гарантни период 
 

___ месеци/а од дана 
примопредаје радова  

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

 
Датум                    Понуђач 

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

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  
 (назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 
поступку јавне набавке.. РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ 

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ набавке, бр [ЈН К 35/19], поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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

 
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

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

 
 

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

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

ИЗЈАВУ 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 
__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА 
ИЗ СУБОТИЦЕ бр. ЈН К 35/19, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да 
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 
 
 
 
 

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

 
УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 
 РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ 

СУБОТИЦЕ 
 
 
Закључен  у ________________, дана___________године, између: 
 
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 
 
ГРАД СУБОТИЦА, ГРАДСКА УПРАВА са седиштем у Суботици, Трг слободе 1, ПИБ 
100444843, кога заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник 
(у даљем тексту: Наручилац),  
 
и 
 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 
 
______________________________________________са седиштем у ______________________  

назив извођача 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 
 
Или  
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  

назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  
 
__________________________________________са седиштем у _________________  

назив члана групе 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 

адреса 
 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  
 
или 
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  

назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 
 
__________________________________________са седиштем у _________________  

назив Подизвођача 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 

адреса 
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Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 01.07.2019.  године, објавио Позив за подношење понуда 
у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских 
радова  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ 

ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ ,ЈН. Бр.ЈН К 35/19,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца,  
 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 
вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 
поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 
набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 
 - - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом 
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 
социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 
2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 
намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила 
Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и 
допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-
562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 
социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 
2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења 
објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и 
спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године 
(у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем 
тексту: Канцеларија)  
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 
доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ „ДОМ ДУДОВА 
ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ . 

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

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 
______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), 
од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 
(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 
усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 
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Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 
радова. 

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

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

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

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

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

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

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

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

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

документациjом; 
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 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 
у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 
одређено. 

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

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

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

Члан 6. 

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

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

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

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

документациjом; 
4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
5. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора. 
 
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 

8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 
завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 
 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова. 

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

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

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

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 
основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 
раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 
уговорене казне и заједно са њом. 
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Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу 
радова, као и:  

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног 
Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 
кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних 
радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност 
Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација 
истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач 
документује доказима.   

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 
брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 
документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 
даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 
недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 
пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у 
обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

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

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

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

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

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

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

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

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 
објекат гради; 

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

Стручног надзора или Наручиоца; 
(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

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

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

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

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

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 
сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

 Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 
авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 
плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока 
за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се 
буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 
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 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 
(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим 
да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  
 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 
вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 
гарантног рока.  

Осигурање 

Члан 12. 

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

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

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

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

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

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

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

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

Члан 14. 

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

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

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

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

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

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

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

Вишкови и мањкови радова 

Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 
уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 
да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

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

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

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

Хитни непредвиђени радови 

Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су 
они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради 
спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. 

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

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

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 
морали бити обављени. 
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Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања 
обавестити Извођача радова.  

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

 

Примопредаја изведених радова 

Члан 17. 

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

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

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
завршетка радова. 

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

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 
материјал и извештајима. 

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

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

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 
коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 18. 

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

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 
представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 
радова. 
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Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

 

Раскид Уговора 

Члан 19. 

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

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

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 
омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

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

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

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

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

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

Измене уговора 

Члан 20. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора. 
 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на 
које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

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

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

документацијом; 
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора. 
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  
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Члан 21. 

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

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

 

Сходна примена других прописа 

Члан 22. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 
одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 
односи. 

 

Саставни део уговора 

Члан 23. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- техничка документација 
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 
- образац о произвођачима материјала и опреме 
- динамика извођења радова 

 

Решавање спорова 

Члан 24. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у унети надлежни суд 

 

Број примерака уговора 

Члан 25. 

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

 

Ступање на снагу 

Члан 26. 

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

 
   

име и презиме овлашћеног лица 
Наручиоца 

 
МП. 

  
МП. 

 
САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 
 

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

 
 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције 

радова 

Једи
ниц

а 
мер

е 

Кол
ичи
на 

Једин
ична 
цена 
без 

ПДВ-
а 

Једин
ична 
цена 

са 
ПДВ-

ом 

Укупн
а цена  

без 
ПДВ-

а 

Укуп
на 

цена 
са 

ПДВ-
ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 
(3x4) 

7 
(3x5) 

 
НАПОМЕНА: СВИ МАТЕРИЈАЛИ И ОПРЕМА КАО И РАДОВИ КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ МОРАЈУ БИТИ У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ПРОЈЕКТА, 
ОДНОСНО У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, СТАНДАРДИМА И ПРАВИЛИМА СТРУКЕ ЗА СВЕ СИСТЕМ ИЗ ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ 
 
НАПОМЕНА: ОБЈЕКАТ НЕЋЕ БИТИ У ПОТПУНОСТИ ИСЕЉЕН У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ТЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ВОДИТИ РАЧУНА О ТОМЕ ДА ЋЕ СЕ 
РАДОВИ ИЗВОДИТИ ПО СЕГМЕНТИМА. ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА ЈЕ ОГРАНИЧЕН ТЕ ЈЕ ПОТРЕБНО РАЧУНАТИ ДА СЕ САВ ШУТ 
НОСИ ДИРЕКТНО НА ДЕПОНИЈУ БЕЗ ДУЖЕГ ЗАДРЖАВАЊА У ОКВИРУ ГРАДИЛИШТА. 
 
НАПОМЕНА: ЗА СВЕ СИСТЕМЕ ИЗ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПОДРАЗУМЕВА СЕ ИСПОРУКА, МОНТАЖА, ПОВЕЗИВАЊЕ ОПРЕМЕ, ИСПОРУКА И 
ИНСТАЛИРАЊЕ СОФТВЕРА И ЛИЦЕНЦИ, КАО И ДОВОЂЕЊЕ СВИХ СИСТЕМА У ПУНО ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ 

 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена  
без 

ПДВ-а 

Укуп
на 

цена 
са 

ПДВ-
ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 
(3x5) 
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АГ 
1.1  

Уклањање дрвећа, шибља и осталог растиња са парцеле (на месту доградње). Стабло 
исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Стабло, гране, пањ и корен 
утоварити на камион и однети на депонију удаљену до 15км. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

АГ 
1.2 

Обележавање објекта на терену са израдом наносне скеле и комплетним  
размеравањем зидова приземља, односно темеља. 
Обрачуном дата бруто површина приземља - дограђени делови (габарит) 
Обрачун по m². 

m² 110   

  

АГ 
1.3 

Набавка, транспорт и постављање градилишне монтажно демонтажне ограде висине h=2м. 
У градилишној огради је потребно извести улазне капије за колски и пешачки саобраћај. 
У цену обрачунати набавку, транспорт, монтажу, демонтажу, радну снагу и сав потребан 
материјал. 
Обрачун по m'. 

m' 325   

  

АГ 
1.4 

Израда, транспорт и монтажа градилишне табле на металној конструкцији.  
Табла је димензија 3x2m.  
Обрачун по ком. 

ком 1   
  

АГ 
1.5 

Набавка, транспорт и монтажа градилишних контејнера  за потребе Инвеститора и 
надзорног органа, према следећој спецификацији:  
- 1 контејнер за потребе стручног надзора и инвеститора опремљен као канцеларија са 
следећом опремом: минимално 2 уређена радна места са одговарајући м радним 
столовима и столицама, обезбеђеном непрекидном интернет конекцијом, архивских 
ормаром  
- 1 контејнер као тоалети, са обезбеђеним прикључком воде и адекватно решеним одводом 
отпадних вода,  
- 1 контејнер за потребе организовања састанака на градилишту, минимално 15 места, 
опремљених у смислу конференцијске сале,  
Сви контејнери морају имати обезбеђено грејање и хлађење.  
Извођач радова је обавезан да редовно одржава чистоћу свих градилишних контејнера, као 
и да опрему у градилишним контејнерима одржава потпуно исправном и функционалном 
до уклањања истог са градилишта.  
Ангажовање ће бити од отварања градилишта до примопредаје изведених радова. Положај 
контејнера ће се одредити након усаглашавања организационе шеме градилишта. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:   
2.ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

НАПОМЕНЕ: 
- објекат неће бити у потпуности исељен у току извођења радова, те је потребно водити рачуна о томе да ће се радови изводити по сегментима 
- простор за одлагање грађевинског отпада је ограничен те је потребно рачунати да се сав шут носи директно на депонију без дужег задржавања у оквиру градилишта 



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 105 од 237 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена  
без 

ПДВ-а 

Укуп
на 

цена 
са 

ПДВ-
ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 
(3x5) 

АГ 
2.1 

Демонтажа слојева кровног покривача равног крова изнад гаража. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна скела, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m². 
 

m² 74,10     

АГ 
2.2 

Демонтажа слојева кровног покривача изнад стамбеног дела објекта. Кровни покривач је 
профилисани челични лим. Ставком обухватити и скидање покривача изнад тераса петог 
спрата. Са свим слојевима који се налазе испод кровног покривача. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна скела, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m². 

m² 1270   

  

АГ 
2.3 

Рушење зиданих зидова гаража заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима. 
Зидове рушити пажљиво како се рушењем не би оштетила конструкција осталог дела 
објекта. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна скела, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m² 

m² 161   

  

АГ 
2.4 

Рушење међуспратних конструкција гаража - АБ плоче d=20 cm. 
Плоче рушити пажљиво како се рушењем не би оштетила конструкција осталог дела 
објекта. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 км. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна скела, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m² 

m² 74,10   

  

АГ 
2.5 

Рушење подних плоча гаража - АБ плоче d=12 cm укључујући и темеље зидова испод 
плоче. 
Плоче рушити пажљиво како се рушењем не би оштетила конструкција осталог дела 
објекта. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна скела, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m² плоче. 

m² 74,10   
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АГ 
2.6 

Рушење улазног степеништа у стамбени објекат и рампе која се налази у оквиру тог 
степеништа. 
Степениште је ширине 200 cm и састоји се од 4 степеника и подеста. Подест је ширине 
355 cm и дубине 175 cm. Рампа је ширине 155 cm и дугачка је 400 cm. Сви елементи су 
направљени од армираног бетона са завршном обрадом од ливеног тераца. Преко рампе је 
постављена гумена облога.  
Ставком обухватити и демонтажу челичне ограде са обе стране. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна снага и транспорт. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

АГ 
2.7 

Рушење степеништа код кафеа стамбеног објекта и рампе која се налази у оквиру тог 
степеништа. 
Степениште је ширине 100 cm и састоји се од 4 степеника. Рампа је ширине 100 cm и 
дугачка је 200 cm. Сви елементи су направљени од армираног бетона са завршном 
обрадом од ливеног тераца.  
Ставком обухватити и демонтажу челичне ограде са обе стране. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна снага и транспорт. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

АГ 
2.8 

Пажљива демонтажа ограде улазне рампе (лево од главног улаза) и ограде подеста и рампе 
на задњем улазу (према Улици Крагујевачких жртава) и ограде на улазу у амбуланту. 
Ограду пажљиво демонтирати, утоварити на камион и однети на градску депонију 
удаљености до 15 km. Ставком обухваћен сав потребан алат, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m' демонтиране и однете ограде. 

m' 38,50   

  

АГ 
2.9 

Пажљива демонтажа челичних ограда свих тераса. 
Ограде пажљиво демонтирати, утоварити на камион и однети на градску депонију 
удаљености до 15 км. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m' демонтиране и однете ограде 

m' 212,50   

  

АГ 
2.10 

Пажљива демонтажа монтажних АБ жардињера са тераса. 
Жардињере пажљиво демонтирати, утоварити на камион и однети на градску депонију 
удаљености до 15 км. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна снага и транспорт. 
Обрачун по комаду' демонтиране и однете жардињере. 

kom 115   

  

АГ 
2.11 

Рушење преградних зидова од опеке.  
Рушење зидова извести заједно са серклажима и надвратницима.  
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести депонију удаљености до 15km. У 
цену улази и помоћна скела.  
Обрачун је по m² зида, отвори се одбијају.  

m² 1870   
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АГ 
2.12 

Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у лепку. 
Плочице и подлогу скинути до малтера.  
Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15km. Обрачун по m². 

m² 3400   
  

АГ 
2.13 

Скидање подних облога од керамичких плочица, постављених у лепку.  
Плочице и подлогу пажљиво скинути до међуспратне конструкције. Шут изнети, 
утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 15km. У цену урачунати 
потребну радну снагу, алат и транспорт. Обрачун по m² 

m² 2480   

  

АГ 
2.14 

Пажљива демонтажа фасадне столарије.  
Демонтирану столарију склопити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 
15km. 
Обрачун по комаду демонтираног елемента. 

      

  

АГ 
2.14-1 

Улазни портал (двокрилна врата са два бочна фиксна дела) дим 3200x2400 mm урачуната 
и врата на ветробрану. 

ком 2   
  

АГ 
2.14-2 

Улазни портал (двокрилна врата са два бочна фиксна дела) дим 3000x2400 mm 
ком 1   

  

АГ 
2.14-3 

Улазна двокрилна врата димензија 1800x2400 mm 
ком 2   

  

АГ 
2.14-4 

PVC портали димензија 3100x2400 mm 
ком 2   

  

АГ 
2.14-5 

PVC прозори димензија 2800x1400 mm 
ком 20   

  

АГ 
2.14-6 

PVC прозори димензија 2400x1400 mm 
ком 1   

  

АГ 
2.14-7 

PVC прозори димензија 1800x1400 mm 
ком 7   

  

АГ 
2.14-8 

PVC прозори димензија 1600x1400 mm 
ком 5   

  

АГ 
2.14-9 

PVC прозори димензија 1400x1400 mm 
ком 115   

  

АГ 
2.14-

10 

PVC прозори димензија 1000x1400 mm 
ком 10   

  

АГ    
2.14-

11 

PVC прозори димензија 4200x1400 mm 
ком 5   

  

АГ 
2.14-

12 

PVC портали димензија са једнокрилним вратима  1300x2400 mm 
ком 5   

  

АГ PVC портали димензија са једнокрилним вратима 2400x2400 mm ком 5     
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2.14-
13 
АГ 

2.14-
14 

PVC портали димензија са једнокрилним вратима 2400x2100 mm 
ком 1   

  

АГ 
2.14-

15 

PVC прозори димензија 2800x1000 mm 
ком 24   

  

АГ 
2.14-

16 

PVC прозори димензија 1800x1000 mm 
ком 3   

  

АГ 
2.14-

17 

PVC прозори димензија 1600x1000 mm 
ком 1   

  

АГ 
2.14-

18 

PVC прозори димензија 1000x1000 mm 
ком 4   

  

АГ 
2.14-

19 

PVC прозори димензија 2400x100 mm 
ком 1   

  

АГ 
2.14-

20 

PVC прозори димензија 4200x100 mm 
ком 1   

  

АГ 
2.14-

21 

PVC балконска врата димензија 1400x2400 mm 
ком 116   

  

АГ 
2.14-

22 

PVC прозори димензија 2800x800 mm 
ком 10   

  

АГ 
2.14-

23 

PVC прозори димензија 1800x800 mm 
ком 3   

  

АГ 
2.14-

24 

Балконска врата са фиксним делом укупних димезија 1750x2400 mm 
ком 10   

  

АГ 
2.14-

25 

PVC прозори димензија 3050x2400 mm - степениште 
ком 6   

  

АГ PVC прозори димензија 3110x2400 mm - степениште ком 6     
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2.14-
26 
АГ 
2.15 

Пажљива демонтажа фасадне браварије.  
Демонтирану браварију склопити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 
15км. Гаражна подизна врата - 2 ком. Једнокрилна гаражна врата - 1 ком 
Обрачун по комаду демонтираног елемента. 

ком 3   
  

АГ 
2.16 

Пажљива демонтажа унутрашњих врата и унутрашњих портала.  
Демонтирана врата и портале склопити, утоварити на камион и одвести на депонију 
удаљену до 15km. 
Обрачун по комаду демонтираног елемента. 

      
  

АГ 
2.16-1 

Унутрашња врата димензија од 700x2100 до 1000х2100+700 mm (са надсветлом) 
ком 355     

АГ 
2.16-2 

Унутрашња врата димензија 1600x2100, 1560x2150 и 2000x2150 mm 
ком 15     

АГ 
2.16-3 

Унутрашњи портали са двокрилним вратима укупне димензије 5000x2500 mm 
ком 5     

АГ 
2.16-4 

Унутрашњи портали са једнокрилним вратима укупне димензије 4200x2500 mm 
ком 1     

АГ 
2.16-5 

Унутрашња клизна врата 
ком 20     

АГ 
2.16-6 

Унутрашни прозори димензија 1400x1100mm и 1600x1100mm 
ком  2     

АГ 
2.17 

Демонтажа ограде унутрашњег степеништа.  
Постојећа ограда унутрашњег степеништа израђена је од челичних елемената. Потребно је 
пажљиво демонтирати постојећу металну ограду степеништа, утоварити на камион и 
одвести на депонију удаљену до 15km. 
Обрачун по m'. 

m' 60   

  

АГ 
2.18 

Обијање малтера са унутрашњих зидова и плафона. Малтер обити, фуге кламфама 
очистити до дубине 1 cm. 
Шут изнети напоље, утоварити на камион и однети на градску депонију удаљену до 15 
km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m² 

m² 11925   

  

АГ 
2.19 

Скидање термоизолације са фасаде. Термоизолација је од ЕПС плоча са завршном 
обрадом минералним малтером. Скинути све слојеве до зида. 
Шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m² 

m² 4350   

  

АГ Демонтажа носача соларних панела са крова. пауш. 1     
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2.20 Носаче пажљиво демонтирати, заштитити их и одложити на градилишну депонију за 
поновну уградњу. 
Обрачун паушално. 

АГ 
2.21 

Демонтажа комплетне кровне конструкције. Елементе пажљиво демонтирати, спустити, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. Урачуната 
контрукција кровова изнад тераса на петом спрату 
Обрачун по m² хоризонталне површине кровне конструкције. 

m² 664   

  

АГ 
2.22 

Демонтажа опреме из машинских просторија лифтова. 
Опрему раставити и пажљиво изнети из објекта, утоварити на камион и однети на градску 
депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по комплету демонтиране опреме. 
 

кпл. 3   

  

АГ 
2.23 

Демонтажа лифтова. 
Пажљиво демонтирати кабине и све елементе који се налази у возним окнима (шине, 
контра тегове, каналице...), изнети их из објекта, утоварити на камион и однети на градску 
депонију удаљену до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по комплету демонтираног лифта 

кпл. 3   

  

АГ 
2.24 

Разбијање постамената од армираног бетона у лифтовским окнима. Постаменте разбити, 
шут изнети, утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун паушално 

пауш. 2   
  

АГ 
2.25 

Скидање PVC подних облога. 
Шут изнети напоље, утоварити на камион и однети на градску депонију удаљену до 15 
km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m² 

m² 1300   

  

АГ 
2.26 

Скидање подних облога од итисона. Шут изнети напоље, утоварити на камион и однети на 
градску депонију удаљену до 15 km.Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, 
радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m² 

m² 2660   
  

АГ 
2.27 

Скидање подних облога од ламината. 
Шут изнети напоље, утоварити на камион и однети на градску депонију удаљену до 15 
km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m² 

m² 200   

  

АГ Уклањање паркета m² 63,80     
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2.28 Шут изнети напоље, утоварити на камион и однети на градску депонију удаљену до 15 
km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m² 

 

АГ 
2.29 

Пажљива демонтажа уградних плакара. 
Плакаре пажљиво демонтирати, заштитити, нумерисати и одложити на градилишној 
депонији за поновну уградњу. 
Плакари ће се по потреби прилагодити новим димензијама простора и поново ће се 
уградити. 
Обрачун по комаду демонтираног и одложеног плакара. 

ком 115   

  

АГ 
2.30 

Изношење намештаја из просторија које се реновирају. 
Намештај пажливо изнети, заштитити, обележити и одложити на место које одреди 
инвеситор како би се по завршетку радова могао вратити на своје место. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

АГ 
2.31 

Демонтажа хоризонталних заштита зидова израђених од дрвета. Све заштитне елементе 
демонтирати, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију 
удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m' 

m' 2460   

  

АГ 
2.32 

Демонтажа вертикалних заштита зидова израђених од дрвета. Све заштитне елементе 
демонтирати, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију 
удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m' 

m' 160   

  

АГ 
2.33 

Демонтажа украсних заштитних елемената око врата лифтова израђених од дрвета. Све 
заштитне елементе демонтирати, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по комаду. 

ком 14   

  

АГ 
2.34 

Демонтажа гарнишни и завеса. 
Демонтиране елементе утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 
15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m' 

m' 562,5   

  

АГ 
2.35 

Демонтажа олука и олучних вертикала. 
Олуке демонтирати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km.  
Обрачун по m'. 

      
  

АГ Висећи хоризонтални олук m' 174,5     
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2.35-1 

АГ 
2.35-2 

Олучне вертикале 
m' 750     

АГ 
2.36 

Пробијање отвора у међуспратној конструкцији за пролаз инсталација. Димензија отвора у 
просеку до 0,5 m2. Отворе извести према диспозицији пројектованих инсталација. 
Приликом просецања АБ плоче водити рачуна о стабилности свих конструктивних 
елемената.  
Приликом пробијања отвора извршити потребно подупирање и евентуално ојачавање око 
отвора. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по комаду отвора. 

ком 120   

  

АГ 
2.37 

Разбијање керамичких плочица и цементне кошуљице са улазне рампе.  
Керамичке плочице и цементну кошуљицу пажљиво разбити како се не би оштетила 
конструкција рампе.   Након скидања кошуљице површину рампе испиковати како би нова 
цементна кошуљица имала боље пријањање. 
Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан рад, алат и транспорт. 
Обрачун по m2. 

m² 28   

  

АГ 
2.38 

Рушење дела фасадног зида и отварање отвора за везу са новим степеништем.  
Зидове рушити пажљиво како се рушењем не би оштетила конструкција осталог дела 
објекта. Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна скела, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m³ 

m³ 5,5   

  

АГ 
2.39 

Рушење дела фасадног зида и отварање отвора за нову терасу. 
Зидове рушити пажљиво како се рушењем не би оштетила конструкција осталог дела 
објекта. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухваћен сав потребан алат, радна скела, радна снага и транспорт. 
Обрачун по m³ 

m³ 19,5   

  

АГ 
2.40 

Разбијање цементних кошуљица на подовима.  
Цементне кошуљице пажљиво разбити како се не би оштетила међуспратна конструкција. 
Цементне кошуљице се разбијају на позицијама на којима су пукотине у кошуљици такве 
да се не могу санирати репаратурним средствима. Шут прикупити, утоварити на камион и 
одвести на депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан рад, алат и транспорт. 
Обрачун по m2. 

m² 1300   

  

АГ 
2.41 

Демонтажа спуштених плафона у приземљу. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 

m² 550     
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Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун по m2. 

АГ 
2.42 

Рушење надстрешнице изнад улаза у амбуланту. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   
  

АГ 
2.43 

Пажљива демонтажа громобранских трака и носача са крова, као и демонтажа спустева 
громобранске инсталације. 
Сав шут утоварити на камион и однети на градску депонију удаљености до 15 km. 
Ставком обухватити сав потребан алат, радну снагу, радну скелу и транспорт. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:   
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена  
без 

ПДВ-а 

Укуп
на 

цена 
са 

ПДВ-
ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 
(3x5) 

АГ 
3.1 

Ископ за темељне плоче - широки ископ. 
Машински ископ земље II категорије у зони евакуационог степеништа са лифтом. Дубина 
ископа 290 cm. 
Ископ вршити пажљиво како се не би оштетила постојећа конструкција. Темељну јаму 
заштитити разупирањем, према правилима струке. Странице ископа вертикалне. 
Земљу из ископа утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 15 km. 
Обрачун по m³ 

m³ 240   

  

АГ 
3.2 

Ископ за темељне траке - широки ископ. 
Машински ископ земље II категорије. Дубина ископа 150 cm. Ископ вршити пажљиво 
како се не би оштетила постојећа конструкција. Темељну јаму заштитити разупирањем, 
према правилима струке. Странице ископа са шкарпом 1:2. Земљу из ископа утоварити на 
камион и одвести на депонију удаљености до 15 km. 
Обрачун по m³ 

m³ 108   

  

АГ 
3.3 

Набијање подтла. 
Након ископа извршити набијање подтла механичким средствима до збијености 10 MPa. 
Збијеност проверити опитном плочом. 

m² 127   
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Обрачун по m² 

АГ 
3.4 

Набавка песка и машинско затрпавање око темеља након бетонирања. Насипање и 
набијање у слојевима по 30cm. 
Песак набити на 20MPa. У цену урачунати радну снагу, сав потребан алат и механизацију. 
Обрачун по m³. 

m³ 57   
  

АГ 
3.5-1 

Набавка, транспорт, машинско разастирање и набијање песка. 
Набијање извести до збијености од 30MPa. Контролу збијености вршити опитном плочом 
за време уградње и збијања. У цену урачунати набавку, транспорт, набијање, радну снагу 
као и сав потребан материјал, алат и механизацију. 
Обрачун по m³ набијеног песка. 

m³ 43   

  

АГ 
3.5-2 

Набавка материјала, машинско разастирање и набијање носивог слоја туцаника дебљине 
20cm испод темеља и испод подних плоча.  
Набијање извести до захтеване збијености 50MPa. 
Контролу збијености вршити опитном плочом за време уградње и збијања.  
У цену урачунати, разастирање, набијање, транспорт на парцели, алат и механизацију. 
Обрачун по m³ набијеног туцаника. 

m³ 40   

  

АГ 
3.6 

Набавка, транспорт, машинско разастирање изравнавајућег слоја од туцаника гранулације 
0 - 4 mm дебљине 2cm који се разастире на завршну туцаничку подлогу испод подних 
плоча.  
У цену урачунати набавку, транспорт, транспорт на парцели, алат и механизацију.                                                     
Обрачун по m³ туцаника. 

m³ 2   

  

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:   
4. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
4.1 

Бетонирање АБ тракастих темеља и темељних плоча, од 
армираног бетона МБ30 у обичној дашчаној оплати. 
Дебљина темељних стопа 40cm, ширина стопа 100 cm, 
дебљина темељних плоча 40 и 60 cm. 
У цену урачунати сав потребан материјал (арматура Б500Б, 
120kg/m³ - посебно се обрачунава), оплату (до 5 m2/m3) 
транспорт, радну снагу, алат и механизацију. 
Обрачун по m³. 

m³ 76   

  

АГ Бетонирање монолитних стубова и греда правоугаоног m³ 84     
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4.2 пресека 25x40 cm армираним бетоном МБ30 у глаткој 
оплати.  
У цену урачунати сав потребан материјал (арматуру Б500Б 
220 kg/m³- посебно се обрачунава), глатку оплату (цца 
12m2/m3), транспорт, радну снагу, алат и механизацију. 
Обрачун по m³ 

АГ 
4.3 

Бетонирање АБ међуспратних плоча и  степеништа са 
подестима, дебљине плоче d=16cm, ширине крака 140cm и 
степеницама цца 29x17cm, у глаткој оплати са подупирањем, 
бетоном МБ30. 
У цену урачунати сав потребан материјал (арматуру Б500Б, 
130 kg/m³- посебно се обрачунава), оплату, транспорт, радну 
снагу, алат и механизацију. 
Обрачун по m³. 

m³ 75   

  

АГ 
4.4 

Бетонирање армирано бетонских зидова лифт окна d=20 cm 
и горње плоче лифт окна d=40cm машински справљеним 
бетоном, МБ30 у глаткој  оплати. Бетон прописно уградити 
и неговати. Приликом уградње користити первибратор.  
Зидове и плочу армирати по пројекту, детаљима и  
статичком прорачуну. Зидове и горњу плочу лифт окна 
извести са максималном тачношћу.  
У цену урачунати сав потребан материјал (арматуру Б500Б 
220 kg/m³- посебно се обрачунава), оплату (cca 12m2/m3), 
радну снагу и транспорт. 
Обрачун по m³ уграђеног бетона. 

m³ 73   

  

АГ 
4.5 

Бетонирање монолитних АБ вертикалних и хоризонталних 
серклажа, као и надвратних и натпрозорних греда у 
зидовима од Ytong блокова   дим. 25/25 cm бетоном МБ30 у 
глаткој оплати, у свему према статичком прорачуну и 
детаљима. Бетонску масу прописни уградити и неговати. 
У цену урачунати сав потребан материјал (арматуру B500B, 
150 kg/m³- посебно се обрачунава), оплату (10m2/m3), 
транспорт, радну снагу, алат и механизацију. 
Обрачун по m³. 

m³ 41   

  

АГ 
4.6 

Бетонирање лакоармиране АБ  подне плоче приземља 
дебљине d=12cm, бетоном МБ 30. Испод бетона поставити 
двоструки слој ПЕ фолије, што улази у цену. 
Плочу армирати  арматурном  мрежом 2xQ335. 
Арматурну мрежу подићи дистанцерима од тла. 

m² 45   
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У цену урачунати сав потребан материјал (арматурна мрежа- 
посебно се обрачунава), рубну оплату, транспорт, радну 
снагу, алат и механизацију. 
Обрачун по m². 

АГ 
4.7 

Бетонирање улазног степеништа и улазних рампи 
армираним бетоном МБ30 у глаткој оплати укључујући и 
темеље степеништа. Дебљина плоче је d=15cm. Подесну 
плочу бетонирати истовремено са степеницима. Плоча се 
бетонира на насипу од песка преко кога је постављена 
двострука ПЕ фолија која улази у цену. 
Бетон уградити и неговати према прописима. 
У цену урачунати сав потребан материјал, (арматуру Б500Б, 
150 kg/m³), оплату (cca 12 m2/m3) , радну снагу и транспорт. 
Обрачун по m³ уграђеног бетона. 

m³ 4,20   

  

АГ 
4.8 

Проширење постојеће рампе израдом АБ зида уз постојећу 
рампу. 
Бетонирање АБ зида од армираног бетона МБ30 у глаткој 
оплати, горња ивица зида прати нагиб рампе. 
У цену урачунати сав потребан материјал (арматура Б500Б, 
120 kg/m³- посебно се обрачунава),оплату (до 5 m2/m3) 
транспорт, радну снагу, алат и механизацију. 
Обрачун по m³. 

m³ 2,50   

  

АГ 
4.9 

Набавка, израда и монтажа арматуре. Арматуру очистити, 
исећи, савити и уградити према пројекту и статичким 
детаљима. 
НАПОМЕНА: 
Количина је дата апроксимативно.  
Тачна количина биће исказана кроз детаље армирања.  
Обрачун по kg уграђене арматуре. 

      

  

  Б500Б kg 48897     
  MA 500/560 kg 6969     

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ   
5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 
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Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
5.1 

Малтерисање унутрашњих зидова машинским малтером. 
Пре наношења подлогу очистити тако да на њој нема 
трагова уља, прашине и трошних материјала. Уколико је 
потребно на бетонске елементе нанети подлогу, по 
препоруци произвођача малтера. Да би се обезбедила равна 
површина, пре малтерисања поставити вођице на растојању 
од cca 1,8 m. За заштиту угаоних ивица користити угаоне 
шине. Минимална дебљина слоја малтера је 1 cm. 
Малтерисану површину 120 минута након малтерисања 
обрадити равњачом, а потом и глетерицом како би финална 
површина уједно била и изглетована. 
Малтерисање извести према упутствима и препорукама 
произвођача.  
Цену дати са потребном радном скелом, свим материјалима, 
радном снагом и транспортом. 
Обрачун по m². 

m² 9494,50   

  

АГ 
5.2 

Малтерисање плафона машинским малтером. Пре наношења 
подлогу очистити тако да на њој нема трагова уља, прашине 
и трошних материјала. Уколико је потребно на бетонске 
елементе нанети подлогу, по препоруци произвођача 
малтера. За заштиту угаоних ивица користити угаоне шине. 
Минимална дебљина слоја малтера је 0,8 cm. Малтерисану 
површину 120 минута након малтерисања обрадити 
равњачом, а потом и глетерицом како би финална површина 
уједно била и изглетована. 
Малтерисање извести према упутствима и препорукама 
произвођача. 
Цену дати са потребном радном скелом, свим материјалима, 
радном снагом и транспортом. 
Обрачун по m². 

m² 3265   

  

АГ 
5.3 

Зазиђивање отвора на местима затварања прозора. 
Зазиђивање извести Ytong блоковима “или одговарајуће”  
дебљине 25 cm. Цену дати са потребном радном скелом, 
свим материјалима, радном снагом и транспортом. 
Обрачун по m3 

m3 20,80   

  

АГ 
5.4 

Зидање фасадних зидова Ytong блоковима “или 
одговарајуће”  d=25 cm у Ytong “или одговарајуће” 
танкослојном малтеру. Први ред блокова положити у слој 

m³ 232   
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продужног малтера дебљине cca 2 cm. Други ред, као и све 
остале зидати Ytong “или одговарајуће”  танкослојним 
малтером. Пре наношења танкослојног малтера зидне 
блокове отпрашити влажном зидарском четком. 
Танкослојни малтер наносити на хоризонталне и вертикалне 
спојнице зидних блокова. Зидним блоком зидати у зидном 
везу (преклоп мин 40%). 
Спојеве зидова и елемената конструкције ојачати 
еластичним анкерима у сваком трећем реду по висини и 
сваком другом блоку у споју са међуспратном 
конструкцијом. 
Зидање и спојеве са носећим елементима конструкције 
извести према препорукама произвођача. 
Зидове извести максимално равно, са одступањима од 
максимално 5mm. Контролу равности фасадних зидова 
извршити са надзором и констатовати у грађевинском 
дневнику. Уколико је потребно извршити дерсовање фасаде, 
пре постављања термоизолације, то се неће посебно 
обрачунати, јер је условљено квалитетом зидања. 
У цену урачунати сав потребан материјал, радну снагу и 
транспорт. 
Обрачун по m3 

АГ 
5.5 

Зидање унутрашњих зидова Ytong блоковима “или 
одговарајуће” d=25 cm у Ytong танкослојном малтеру. Први 
ред блокова положити у слој продужног малтера дебљине 
цца 2 cm. Други ред, као и све остале зидати Ytong “или 
одговарајуће” танкослојним малтером. Пре наношења 
танкослојног малтера зидне блокове отпрашити влажном 
зидарском четком. Танкослојни малтер наносити на 
хоризонталне и вертикалне спојнице зидних блокова. 
Зидним блоком зидати у зидном везу (преклоп мин 40%). 
Спојеве зидова и елемената конструкције ојачати 
еластичним анкерима у сваком трећем реду по висини и 
сваком другом блоку у споју са међуспратном 
конструкцијом. 
Зидање и спојеве са носећим елементима конструкције 
извести према препорукама произвођача. 
Зидове извести максимално равно, са одступањима од 
максимално 5mm.  

m³ 10,20   
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У цену урачунати сав потребан материјал, радну снагу и 
транспорт. 
Обрачун по m3 

АГ 
5.6 

Зидање унутрашњих зидова Ytong блоковима “или 
одговарајуће”  d=15 cm у Ytong “или одговарајуће”  
танкослојном малтеру. Први ред блокова положити у слој 
продужног малтера дебљине цца 2 цм. Други ред, као и све 
остале зидати Ytong “или одговарајуће”  танкослојним 
малтером. Пре наношења танкослојног малтера зидне 
блокове отпрашити влажном зидарском четком. 
Танкослојни малтер наносити на хоризонталне и вертикалне 
спојнице зидних блокова. Зидним блоком зидати у зидном 
везу (преклоп мин 40%). 
Спојеве зидова и елемената конструкције ојачати 
еластичним анкерима у сваком трећем реду по висини и 
сваком другом блоку у споју са међуспратном 
конструкцијом. 
Зидање и спојеве са носећим елементима конструкције 
извести према препорукама произвођача. 
Зидове извести максимално равно, са одступањима од 
максимално 5mm.  
У цену урачунати израду серклажа и надвратних греда, сав 
потребан материјал, радну снагу и транспорт. 
Обрачун по m2 

m² 310   

  

АГ 
5.7 

Израда пердашене цементне кошуљице дебљине 5цм са 
додатком синтетичких влакана нпр. фибрин или сл., као 
подлоге, за постављање  финалних подова. Подлогу пре 
наношења кошуљице очистити и опрати.  
Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати 
док не очврсне. 
На споју са  зидом поставити дилатациони спој  у који 
поставити  XPS d=1cm.  
У цени обухватити сав потребан материјал  и рад. 
Обрачун пo m2. 

m² 2360   

  

АГ 
5.8 

Израда пердашене цементне кошуљице дебљине 5цм са 
додатком синтетичких влакана нпр. фибрин или сл., као 
подлоге, за постављање финалних подова улазних рампи. 
Подлогу пре наношења кошуљице пиковати, очистити и 
опрати.  

m² 50   
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Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати 
док не очврсне. 
На споју са  зидом поставити дилатациони спој  у који 
поставити XPS d=1cm.  
У цени обухватити сав потребан материјал  и рад. 
Обрачун по m2. 

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:   
6. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
6.1 

Израда, монтажа и антикорозиона заштита надстрешнице 
изнад улаза у објекат. 
Надстрешницу израдити од челичних профила димензија у 
складу са прорачуном. 
Антикорозивна заштита према општим условима, а завршно 
фарбање извршити  бојом  за метал. Тачна количина ће се 
одредити након израде детаља конструкције. 
Надстрешницу покрити каљеним памплеx стаклом 6+6 mm.  
У цену урачунати сав потребан материјал (челик, стакло, 
олуке), радну снагу, радну скелу, транспорт. 
Обрачун по kg. 

kg 350   

  

АГ 
6.2 

Израда радионичких детаља за челичну  конструкцију. 
У свему према статичком прорачуну. 
Обрачун комплетно израђених детаља. 

пауш. 1   
  

УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:   
7. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
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АГ 
7.1 

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА  
Набавка материјала, испорука, кројење и монтажа дрвене 
кровне конструкције, у свему према пројекту и детаљима, од 
суве јелове грађе. 
Кровна конструкција је двоводна, у систему косе столице. 
Кровни елементи су следећих димензија: 
- стубови 16/16 cm 
- рожњаче 16/18 cm 
- косници 12/12 cm 
- пајанте 10/10 cm 
- рогови 12/14 cm 
- клешта 2x8/16 cm 
- венчанице 12/12 cm 
- јастуци 14/20/75 cm 
Рогови се постављају на cca 70 cm 
Нагиби кровних равни су 22⁰. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, радну снагу, 
радну скелу и транспорт. Замена кровне конструкције до 
40%. 
Обрачун по m² хоризонталне пројекције крова. 

m² 496   

  

АГ 
7.2 

Набавка материјала и задашчање крова OSB плочама 
d=1,8cm, преко дрвених рогова. Плоче спојене на додир. 
Преко плоча поставити паропропусну водонепропусну 
кровну фолију која улази у цену. 
У цену урачунати сав потребан материјал, радну снагу и 
транспорт. 
Обрачун по m² косе  пројекције. 

m² 1440   

  

АГ 
7.3 

Набавка материјала, испорука и монтажа чамових 
контралетви 5x3cm.  
У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, 
потребна радна снага и припадајућа радна скела.  
Обрачун по m² косе пројекције крова. 

m² 1440   

  

АГ 
7.4 

Набавка материјала, испорука и монтажа чамових летви 
5x3cm. 
У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, 
потребну радну снагу и припадајућу радну скелу.  
Обрачун по m² косе пројекције крова. 

m² 1440   

  

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:   
8.КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
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Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
8.1 

Покривање крова трапезним лимом. 
Радови обухватају набавку, транспорт и монтажу 
поцинкованог, пластиф 
ицираног челичног трапезастог лима (тип Fischer “или 
одговарајуће”) преко дрвених летви са облагањем преклопа 
битуменском лепљивом траком за заптивање.  
Боја лима слична RAL 3031 (оријент црвена) са спољашње 
стране, а са у 
нутрашње стране RAL 9002.  
Лим 50/250/0,75 mm. 
Ставком обухватити и опшивање око свих продора кроз 
кровни покривач. 
Са свим потребним причврсним елементима, основним и 
помоћним материјалима, транспортом и радном снагом.                                      
Обрачун по m² развијене површине. 

m² 1440   

  

АГ 
8.2 

Постављање типског опшава слемена у систему произвођача 
лима кориштеног за покривање крова. Опшав слемена треба 
да омогући вентилацију крова. Опшав се састоји из следећих 
елемената: ивичне опшивке слемена вентилисаног крова 
(дебљина лима мин 1,00 mm), носач поклопца опшивке 
(дебљина лима мин 1,50 mm), поклопац опшивке (дебљина 
лима мин 1,00 mm), мрежица за спречавање уласка птица. 
Одступања од димензија и врсте елемената су дозвољена 
уколико одабрани произвођач има другачије системско 
решење за опшав слемена вентилисаног крова. 
Боја елемената у боји кровног лима 
Ставком обухватити сав потребан материјал, радну снагу, 
радну скелу и транспорт.    
Обрачун по m' 

m' 67,30   

  

АГ 
8.3 

Постављање типског опшава на завршетку лименог 
покривача (код олука). Опшав у систему произвођача 
кориштеног за покривање крова. 
Боја елемената у боји кровног лима. 

m' 312   
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Дебљина лима 0,75 mm, развијена дужина 500 mm. 
Лимени опшав се поставља испод трапез лима, у ширини 
минимално 250 mm од завршетка кровног покривача и 
упушта се у олук мин. 50 mm, у свему према препорукама 
произвођача. 
У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, 
потребну радну снагу и припадајућу радну скелу.  
Обрачун по m'. 

АГ 
8.4 

Постављање типских снегобрана у систему произвођача 
кровног лима. 
Снегобрани дужине 1000 mm се састоје од носача и самог 
снегобрана. Фиксирање у складу са препорукама 
произвођача. 
Боја снегобрана у боји крова. 
У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, 
потребну радну снагу и припадајућу радну скелу.  
Обрачун по комаду. 

ком 250   

  

УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:   
9.ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
9.1 

Набавка и уградња термоизолације од минералне вуне, 
λ≤0,034 W/mK  дебљинe 22 cm (10+12 cm) преко 
међуспратне конструкције. 
Изолација се изводи преко међуспратне плоче.  
Испод термоизолације поставити парну брану (отпор 
дифузији водене паре 1.000.000) у суво са преклопом од 15 
cm, а преко изолације поставити паропропусну фолију у 
суво са преклопом од 15 cm, што улази у цену. 
У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт и 
потребну радну снагу.  
Обрацун по m2. 

m² 1240   

  

УКУПНО ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:   
10.ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
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Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
10.1 

Набавка и постављање подне хидроизолације на бази 
мешавине специјалног цемента и синтетичких 
водонепропусних адитива, који се мешају са водом, нпр. 
Сика Топ Сеал 107 “или одговарајуће”, испод подне облоге 
у санитарним чворовима и у сутерену. 
Изолација се изводи у два слоја преко бетонске подлоге. 
Подлога мора бити чиста, без остатака уља, прашине и сл.  
Хидроизолација се наноси четком или ваљком у два слоја. 
Правац наношења треба мењати. Други слој се наноси након 
сушења првог слоја. Хидроизолациони премаз нанети и 
вертикално на зидове санитарних чворова 10cm од пода што 
улази у цену, ивице ојачати стакленим воалом. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, алат, радну 
снагу и транспорт. 
Обрачун по m² пода. 

m² 955   

  

АГ 
10.2 

Набавка и постављање вертикалне хидроизолације на бази 
мешавине специјалног цемента и синтетичких 
водонепропусних адитива, који се мешају са водом Сика 
Топ Сеал 107 “или одговарајуће”, испод зидних керамичких 
плочица у висини од 260 cm и у сутерену. 
Изолација се изводи у два слоја преко омалтерисане 
површине  и преко гипскартонских плоча. Подлога мора 
бити чиста, без остатака уља, прашине и сл. Хидроизолација 
се наноси четком или ваљком у два слоја. Правац наношења 
треба мењати. Други слој се наноси након сушења првог 
слоја. Ивице ојачати стакленим воалом. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, алат, радну 
снагу и транспорт. 
Обрачун по m². 

m² 4244   

  

АГ 
10.3 

Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације 
зидова d=25cm од слоја С-4, развијене ширина изолације цца 
50 cm са преклапањем састава. 
Обрачун по m'. 

m' 98   
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АГ 
10.4 

Набавка и постављање подне хидроизолације на бази 
мешавине специјалног цемента и синтетичких 
водонепропусних адитива, који се мешају са водом, испод 
подне облоге на терасама. 
Изолација се изводи у два слоја преко бетонске подлоге. 
Подлога мора бити чиста, без остатака уља, прашине и сл.  
Хидроизолација се наноси четком или ваљком у два слоја. 
Правац наношења треба мењати. Други слој се наноси након 
сушења првог слоја. Хидроизолациони премаз нанети и 
вертикално на зидове санитарних чворова 10cm од пода што 
улази у цену, ивице ојачати стакленим воалом. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, алат, радну 
снагу и транспорт. 
Обрачун по m² пода. 

m² 705   

  

АГ 
10.5 

Набавка и постављање подне и вертикалне хидроизолације 
до висине 160 cm на бази мешавине специјалног цемента и 
синтетичких водонепропусних адитива, који се мешају са 
водом, у лифтовским јамама. 
Изолација се изводи у два слоја преко бетонске подлоге. 
Подлога мора бити чиста, без остатака уља, прашине и сл.  
Хидроизолација се наноси четком или ваљком у два слоја. 
Правац наношења треба мењати. Други слој се наноси након 
сушења првог слоја. Хидроизолациони премаз нанети и 
вертикално на зидове санитарних чворова 10cm од пода што 
улази у цену, ивице ојачати стакленим воалом. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, алат, радну 
снагу и транспорт. 
Обрачун по m² пода. 

m² 67   

  

УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:   
   

11.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ Санација пукотина у постојећим цементним кошуљицама. пауш 1     
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11.1 Након скидања постојећих подних облога прегледати све 
цементне кошуљице, констатовати врсту и количину 
пукотина и извршити њихово санирање. 
Пукотине очистити и испунити репаратурним малтером на 
цементној бази. 
Процењена површина пода са пукотинама је 3.600 m2. Тачна 
количина ће се одредити након демонтаже подних облога и 
уз договор са надзорним органом ће се констатовати у 
грађевинском дневнику. 
Ценом обухватити сав потребан материјал, радну снагу и 
транспорт. 
Обрачун паушално. 

АГ 
11.2 

Израда самоизливајуће масе за нивелисање пода. Полимер-
модификована маса за нивелацију до 10 mm. 
Нанети одговарајући  прајмер на постојеће цементне 
кошуљице и преко њега извести нивелишући слој дебљине 
до 10 mm. 
Бетонска подлога мора бити здрава и довољне чврстоће на 
притисак (мин. 25 N/mm2) са минималном затезном 
чврстоћом од 1,5 N/mm2. 
Површина мора бити чиста, сува и без контаминирајућих 
материја као што су прљавштина, 
уља, масти, премази и површинске обраде, итд. 
Обавезна је механичка припрема бетонских подлога 
опремом за абразивно 
пескарење или површинско риперовање, да би се уклонило 
цементно млеко и постигла 
храпавост површине. 
Ставком обухватити све потребне предрадње, рад, материјал 
и транспорт. 
Обрачун по m2. 

m² 6155   

  

АГ 
11.3 

Премазивање цементних кошуљица прајмером за ПУ под. 
Двокомпонентни прајмер на бази епоксидне смоле у систему 
произвођача завршне подне облоге. Наношење ваљком у два 
слоја 
Површина мора бити чиста, сува и без контаминирајућих 
материја као што су прљавштина, 
уља, масти, премази и површинске обраде, итд. 
Ставком обухватити све потребне предрадње, рад, материјал 

m² 6155   
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и транспорт. 
Обрачун по m2. 

АГ 
11.4 

Наношење епоксидног глета справљеног од епоксидног 
прајмера уз додатак кварцног песка гранулације 0,08 - 0,25, 
у односу 1:1 преко осушеног прајмера. 
Површина мора бити чиста, сува и без контаминирајућих 
материја као што су прљавштина, 
уља, масти, премази и површинске обраде, итд. 
Ставком обухватити све потребне предрадње, рад, материјал 
и транспорт. 
Обрачун по m2. 

m² 6155   

  

АГ 
11. 

Преко претходно изглетоване подне површине нанети 
самоизливајућу подну облогу на бази полиуретана дебљине 
слоја до 3 mm са додатком филера или пунила за 
обезбеђивање противклизности, без разређивача. 
Заптивни PU UV стабилни премаз нанети у два радна корака 
користећи ваљком у размаку од 24h између слојева. Додатно 
нанети транспарентни заштитни слој  ради заптивања 
подног система 
Површина преко које се излива под мора бити чиста, сува и 
без контаминирајућих материја као што су прљавштина, 
уља, масти, премази и површинске обраде, итд. 
Отпорност на ватру BflS1 према EN 13501-1. 
Ставком обухватити све потребне предрадње, рад, материјал 
и транспорт. 
Ставком обухваћена и обрада степеништа. 
Боја сваког спрата другачија, у договору са инвеститором. 
Обрачун по m2. 

m² 6155   

  

АГ 
11.6 

Постављање угаоних лајсни од брушеног алуминијума на 
споју зида и подне облоге. 
Лајсне фиксирати за зид тако да уједно буду и у функцији 
одбојника. Висина лајсне 90 mm, са могућношћу 
провлачења каблова кроз њу. 
Ставком обухватити сав потребан рад, материјал и 
транспорт. 
Обрачун по m' 

m' 7385   

  

АГ 
11.7 

Постављање дилатационих лајсни на местима 
конструктивних дилатација. Лајсне треба да премосте 
дилатацију ширине 10 цм и да буду адекватне за завршну 

m' 56,50   
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облогу на бази полиуретана. Горња ивица дилатационе 
лајсне мора бити у равни пода. 
Ставком обухватити сав потребан рад, материјал и 
транспорт. 
Обрачун по m'.  

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:   
12.СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
 PVC СТОЛАРИЈА       

АГ 
12.1 

Фасадни портал са отварајућим деловима. 
Набавка материјала, израда и уградња портала израђеног од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Портал застаклити нискоемисионим стаклом таквим да цео 
склоп профила и стакла задовољи услов U≤1,15W/m²K 
Портал је по хоризонтали подељен на 3 једнака дела, док је 
по вертикали подељен на 2 дела. 
Средњи горњи сегмент портала је отварајући, опремљен 
вентус механизмом са сајлом за отварање на висини цца 160 
cm од пода, док су два горња бочна дела фиксна. 
Димензије: 3080x2400 mm 
Обрачун по комаду. 

ком 2   

  

АГ 
12.2 

Фасадни портал са отварајућим деловима. 
Набавка материјала, израда и уградња портала израђеног од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Портал застаклити нискоемисионим стаклом таквим да цео 
склоп профила и стакла задовољи услов U≤1,15W/m²K. 
Портал је по хоризонтали и по вертикали подељен на 3 
једнака дела. 
Средњи горњи сегмент портала је отварајући, опремљен 
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вентус механизмом који се отвара електромотором само у 
случају пожара. 
Обрачун по комаду. 

АГ 
12.2-1 

2200x3800 mm 
ком 2     

АГ 
12.2-2 

3040x2400 mm 
ком 1     

АГ 
12.2-3 

3110x2400 mm 
ком 1     

АГ 
12.3 

Фасадни портал са отварајућим деловима. 
Набавка материјала, израда и уградња портала израђеног од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Портал застаклити нискоемисионим стаклом таквим да цео 
склоп профила и стакла задовољи услов U≤1,15W/m²K. 
Портал је по хоризонтали подељен на 3 једнака дела, док је 
по вертикали подељен на 2 дела. 
Средњи доњи сегмент портала је отварајући, опремљен 
вентус механизмом који се отвара електромотором само у 
случају пожара. 
Обрачун по комаду. 

  

 

  

  

АГ 
12.3-1 

2200x2890 mm 
        

АГ 
12.3-2 

2200x2250 mm 
        

АГ 
12.3-3 

3040x2400 mm 
ком 1     

АГ 
12.3-4 

3110x2400 mm 
ком 1     

АГ 
12.4 

Фиксни фасадни портал. 
Набавка материјала, израда и уградња портала израђеног од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Портал застаклити нискоемисионим стаклом таквим да цео 
склоп профила и стакла задовољи услов U≤1,15W/m²K. 
Портал је по хоризонтали подељен на 3 једнака дела, док је 
по вертикали подељен на 2 дела. 
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Обрачун по комаду. 

АГ 
12.4-1 

3110x800 mm 
ком 1     

АГ 
12.4-2 

3040x2400 mm 
ком 5     

АГ 
12.4-3 

3110x2400 mm 
ком 5     

АГ 
12.4-4 

2200x2400 mm 
ком 14     

АГ 
12.5 

ФАСАДНИ ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР  
Набавка материјала, израда и уградња прозора од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Прозор застаклити нискоемисионим стаклом са испуном од 
аргона. 
Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање прозора 
око вертикалне и хоризонталне осовине.  
Боја бела. 
Захтевани коефицијент пролаза топлоте за цео склоп U≤1,15 
W/m²K. 
У ставку урачунати постављање адаптера за потпрозорску 
даску ("подшток"), типске PVC окапнице са спољашње 
стране и типске PVC потпрозорске клупице са унутрашње 
стране. 
Прозоре испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

      

  

АГ 
12.5-1 

1000x1000 mm 
са фиксним комарником 

ком 5     

АГ 
12.5-2 

1000x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера и фиксним комарником који улазе у цену 

ком 15   
  

АГ 
12.5-3 

1200x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера и фиксним комарником који улазе у цену 

ком 10   
  

АГ ФАСАДНИ ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР СА "ЛАЖНОМ"         
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12.6 ПРЕЧКОМ 
Набавка материјала, израда и уградња прозора од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Прозор застаклити нискоемисионим стаклом са испуном од 
аргона. 
Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање главног 
крила прозора око вертикалне и хоризонталне осовине, 
отварање помоћног крила само око вертикалне осовине.  
Боја бела. 
Захтевани коефицијент пролаза топлоте за цео склоп U≤1,15 
W/m²K. 
У ставку урачунати постављање адаптера за потпрозорску 
даску ("подшток"), типске PVC окапнице са спољашње 
стране и типске PVC потпрозорске клупице са унутрашње 
стране. 
Прозоре испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

АГ 
12.6-1 

1400x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера и фиксним комарником који улазе у цену 

ком 111   
  

АГ 
12.7 

ФАСАДНИ ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР СА ФИКСНОМ 
ПРЕЧКОМ 
Набавка материјала, израда и уградња прозора од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Прозор застаклити нискоемисионим стаклом са испуном од 
аргона. Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање оба 
крила прозора око вертикалне и хоризонталне осовине. Боја 
бела. Захтевани коефицијент пролаза топлоте за цео склоп 
U≤1,15 W/m²K. У ставку урачунати постављање адаптера за 
потпрозорску даску ("подшток"), типске PVC окапнице са 
спољашње стране и типске PVC потпрозорске клупице са 
унутрашње стране. 
Прозоре испоручити са свим поклопним лајснама. Мере 
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проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

АГ 
12.7-1 

1800x800 mm 
са фиксним комарником на једном крилу 

ком 3     

АГ 
12.7-2 

1600x1000 mm 
са фиксним комарником на једном крилу 

ком 1     

АГ 
12.7-3 

1800x1000 mm 
са фиксним комарником на једном крилу 

ком 1     

АГ 
12.7-4 

1600x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера  са фиксним комарником на једном крилу који улазе 
у цену 

ком 5   

  

АГ 
12.7-5 

1800x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера, са фиксним комарником на једном крилу који улазе 
у цену 

ком 7   

  

АГ 
12.8 

ФАСАДНИ ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР СА ФИКСНИМ 
ПРЕЧКАМА Набавка материјала, израда и уградња прозора 
од високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним 
системом профила са ојачањем израђеним од челичних 
поцинкованих профила.Прозор застаклити нискоемисионим 
стаклом са испуном од аргона. Оков стандардан за овај тип 
столарије. Отварање сва три крила прозора око вертикалне и 
хоризонталне осовине. Боја бела. Захтевани коефицијент 
пролаза топлоте за цео склоп U≤1,15 W/m²K. У ставку 
урачунати постављање адаптера за потпрозорску даску 
("подшток"), типске PVC окапнице са спољашње стране и 
типске PVC потпрозорске клупице са унутрашње стране. 
Прозоре испоручити са свим поклопним лајснама. Мере 
проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

      

  

АГ 
12.8-1 

2800x800 mm 
са фиксним комарником на два крила 

ком 10     

АГ 
12.8-2 

2400x1000 mm 
са фиксним комарником на два крила 

ком 1     

АГ 
12.8-3 

2800x1000 mm 
са фиксним комарником на два крила 

ком 21     
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АГ 
12.8-4 

2860x1000 mm 
са фиксним комарником на два крила 

ком 2     

АГ 
12.8-5 

2400x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера, са фиксним комарником на два крила који улазе у 
цену 

ком 1   

  

АГ 
12.8-6 

2800x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера, са фиксним комарником на два крила који улазе у 
цену 

ком 19   

  

АГ 
12.9 

ФАСАДНИ ЧЕТВОРОКРИЛНИ ПРОЗОР СА ФИКСНИМ 
ПРЕЧКАМА 
Набавка материјала, израда и уградња прозора од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Прозор застаклити нискоемисионим стаклом са испуном од 
аргона. 
Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање сва четири 
крила прозора око вертикалне и хоризонталне осовине.  
Боја бела. 
Захтевани коефицијент пролаза топлоте за цео склоп U≤1,15 
W/m²K.. 
У ставку урачунати постављање адаптера за потпрозорску 
даску ("подшток"), типске PVC окапнице са спољашње 
стране и типске PVC потпрозорске клупице са унутрашње 
стране. 
Прозоре испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

      

  

АГ 
12.9-1 

4200x1000 mm 
са фиксним комарником на два крила 

ком 1     

АГ 
12.9-2 

4200x1200+200 mm, опремљен алуминијумском ролетном са 
унутрашњом кутијом која је опремљена мотором и 
централом за отварање уз помоћ даљинског управљача или 
тастера, са фиксним комарником на два крила који улазе у 
цену 

ком 5   
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АГ 
12.10 

ФАСАДНА ЈЕДНОКРИЛНА БАЛКОНСКА ВРАТА  
Набавка материјала, израда и уградња врата од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Врата застаклити нискоемисионим стаклом са испуном од 
аргона. 
Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање врата око 
вертикалне и хоризонталне осовине.  
Боја бела. 
Захтевани коефицијент пролаза топлоте за цео склоп U≤1,15 
W/m²K. У ставку урачунати постављање прохромског прага 
у нивоу пода и дуплих четкица за спречавање пролаза 
ваздуха на крило. Врата опремљена алуминијумском 
ролетном са унутрашњом кутијом која је опремљена 
мотором и централом за отварање уз помоћ даљинског 
управљача или тастера, који улазе у цену. 
Врата испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

      

  

АГ 
12.10-

1 

1000x2200+200 mm  
са плисе комарником ком 5   

  

АГ 
12.11 

ФАСАДНА ЈЕДНОКРИЛНА БАЛКОНСКА ВРАТА СА 
ФИКСНИМ СУСВЕТЛОМ 
Набавка материјала, израда и уградња врата од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Врата застаклити нискоемисионим стаклом са испуном од 
аргона парапет до висине 100 cm са испуном од 
термоизолованог панела. 
Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање врата око 
вертикалне и хоризонталне осовине.  
Боја бела. 
Захтевани коефицијент пролаза топлоте за цео склоп U≤1,15 
W/m²K. 
У ставку урачунати постављање прохромског прага у нивоу 
пода и дуплих четкица за спречавање пролаза ваздуха на 
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крило. 
Врата опремљена алуминијумском ролетном са унутрашњом 
кутијом која је опремљена мотором и централом за отварање 
уз помоћ даљинског управљача или тастера, који улазе у 
цену. 
Врата испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

АГ 
12.11-

1 

950+350x2200+200 mm 
са плисе комарником ком 5   

  

АГ 
12.11-

2 

950+345x2200+200 mm 
са плисе комарником ком 84   

  

АГ 
12.12 

ФАСАДНА ДВОКРИЛНА БАЛКОНСКА ВРАТА СА 
АСИМЕТРИЧНИМ КРИЛИМА 
Набавка материјала, израда и уградња врата од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Врата застаклити нискоемисионим стаклом са испуном од 
аргона парапет до висине 100 cm са испуном од 
термоизолованог панела. 
Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање врата око 
вертикалне и хоризонталне осовине.  
Боја бела. 
Захтевани коефицијент пролаза топлоте за цео склоп U≤1,15 
W/m²K 
У ставку урачунати постављање прохромског прага у нивоу 
пода и дуплих четкица за спречавање пролаза ваздуха на 
крило. 
Врата опремљена алуминијумском ролетном са унутрашњом 
кутијом која је опремљена мотором и централом за отварање 
уз помоћ даљинског управљача или тастера, који улазе у 
цену. 
Врата испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

      

  

АГ 1400x2200+200 ком 30     
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12.12-
1 

са плисе комарником 

АГ 
12.13 

УНУТРАШЊИ ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР СА "ЛАЖНОМ" 
ПРЕЧКОМ 
Набавка материјала, израда и уградња прозора од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Прозор застаклити двоструким флот стаклом. 
Оков стандардан за овај тип столарије. Отварање главног 
крила прозора око вертикалне и хоризонталне осовине, 
отварање помоћног крила само око вертикалне осовине.  
Боја бела. 
У ставку урачунати постављање адаптера за потпрозорску 
даску ("подшток"), типске PVC окапнице са спољашње 
стране и типске PVC потпрозорске клупице са унутрашње 
стране. 
Прозоре испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 

      

  

АГ 
12.13-

1 

1400x1100 mm 
kom 1   

  

АГ 
12.14 

УНУТРАШЊИ ФИКСНИ ПРОЗОР СА ШАЛТЕРОМ 
Набавка материјала, израда и уградња прозора од 
високоотпорног тврдог PVC-а са шестокоморним системом 
профила са ојачањем израђеним од челичних поцинкованих 
профила.  
Прозор застаклити двоструким флот стаклом. 
У доњој зони формирати шалтер са клизним механизмом. 
Оков стандардан за овај тип столарије.  
Боја бела. 
У ставку урачунати постављање адаптера за потпрозорску 
даску ("подшток"), типске PVC окапнице са спољашње 
стране и типске PVC потпрозорске клупице са унутрашње 
стране. 
Прозоре испоручити са свим поклопним лајснама. 
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по комаду 
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АГ 
12.14-

1 

1600x1100 mm  
ком 1   

  

 ДРВЕНА СТОЛАРИЈА       
АГ 

12.15 
ДРВЕНИ ПОРТАЛ СА ДВОКРИЛНИМ ВРАТИМА И 
ФИКСНИМ СЕГМЕНТИМА 
Набавка материјала, израда и уградња портала. Оквир 
израдити од пуног сувог и здравог дрвета I класе. Склоп 
портала обликовати са равним ивицама. Прозор застаклити 
двоструким флот стаклом. Врата опремити стандардним 
оковом за овај тип столарије, са најмање три шарке по 
крилу, бравом за собна врата са могућношћу закључавања 
од матираног хрома по избору Пројектанта у договору са 
Инвеститором. Димензија врата: 1500x2150 mm  
Завршна обрада  полиуретанском бојом у тону по избору 
пројектанта. 
Прибавити све потребне атесте, важеће у Републици Србији.                                                                                                     
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по ком. 

      

  

АГ 
12.15-

1 

4200x2400 mm 
ком 1   

  

АГ 
12.15-

2 

5000x2500 mm 
ком 5   

  

АГ 
12.16 

ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА 
Израда и уградња једнокрилних пуних врата. Довратник 
израдити од пуног медијапана пресвученог PVC фолијом. 
Оквир крила израдити од пуног дрвета, крило израдити од 
медијапан плоча d=6 mm са саћастом испуном између плоча. 
Склоп врата обликовати са равним ивицама, са дихтунзима 
од трајноеластичног материјала. Врата опремити 
стандардним оковом за овај тип столарије, са најмање три 
шарке по крилу, бравом за собна врата са читачем картице 
који улази у цену врата од матираног хрома по избору 
пројектанта. Врата уградити са свим потребним опшивним 
лајснама. Врата треба да обезбеде звучну изолацију  од 30-
34 dB (I класа). 
Боја и тип завршне обраде по избору пројектанта. 
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У под иза врата монтирати одбојник. 
Мере узети на лицу места. 
Обрачун по комаду уграђених врата. 

АГ 
12.16-

1 

700x2100 mm 
ком 1   

  

АГ 
12.16-

2 

800x2100 mm 
ком 8   

  

АГ 
12.16-

3 

900x2100 mm 
ком 2   

  

АГ 
12.16-

4 

1000x2100 mm 
ком 161   

  

АГ 
12.17 

ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА 
Израда и уградња једнокрилних пуних врата. Довратник 
израдити од пуног медијапана пресвученог PVC фолијом. 
Оквир крила израдити од пуног дрвета, крило израдити од 
медијапан плоча d=6 mm са саћастом испуном између плоча. 
Склоп врата обликовати са равним ивицама, са дихтунзима 
од трајноеластичног материјала. Врата опремити 
стандардним оковом за овај тип столарије, са најмање три 
шарке по крилу, бравом за собна врата са читачем картице 
који улази у цену врата од матираног хрома по избору 
пројектанта. Врата уградити са свим потребним опшивним 
лајснама. Врата треба да обезбеде звучну изолацију  од 30-
34 dB (I класа). 
Боја и тип завршне обраде по избору пројектанта. 
У под иза врата монтирати одбојник. 
Мере узети на лицу места. 
Обрачун по комаду уграђених врата. 

      

  

АГ 
12.17-

1 

800x2100 mm 
ком 5   

  

АГ 
12.17-

2 

800x2100 mm са ''лептир'' бравом 
ком 13   

  

АГ 900x2100 mm ком 1     
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12.17-
3 

АГ 
12.17-

4 

1000x2100 mm 
ком 16   

  

АГ 
12.17-

5 

1100x2100 mm 
ком 1   

  

АГ 
12.17-

6 

1250x2100 mm 
ком 2   

  

АГ 
12.18 

ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА КЛИЗНА ВРАТА 
Израда и уградња једнокрилних пуних клизних врата. 
Довратник израдити од пуног медијапана пресвученог PVC 
фолијом. Оквир крила израдити од пуног дрвета, крило 
израдити од медијапан плоча d=6 mm са саћастом испуном 
између плоча. Склоп врата обликовати са равним ивицама, 
са дихтунзима од трајноеластичног материјала. Врата 
опремити стандардним оковом за овај тип столарије, са 
шином адекватне носивости, бравом за собна врата 
самогућношћу закључавања од матираног хрома по избору 
пројектанта. Врата уградити са свим потребним опшивним 
лајснама.  
Боја и тип завршне обраде по избору пројектанта. 
У под иза врата монтирати одбојник. 
Мере узети на лицу места. 
Обрачун по комаду уграђених врата. 

      

  

АГ 
12.18-

1 

800x2100 mm 
ком 101   

  

АГ 
12.18-

2 

900x2100 mm 
ком 23   

  

АГ 
12.18-

3 

1000x2100 mm 
ком 5   

  

АГ 
12.18-

4 

1100x2100 mm 
ком 11   
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АГ 
12.18-

5 

1150x2100 mm 
ком 7   

  

АГ 
12.19 

Постављање претходно демонтираних уградних плакара. 
Пре уградње плакаре пажљиво прегледати, уколико је 
потребно извршити корекцију димензија и поправити 
оштећене сегменте. 
Обрачун по комаду уграђеног плакара. 

ком 115   

  

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:   
13.БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
13.1 

ПРОХРОМСКЕ СТЕПЕНИШНЕ ОГРАДЕ СА 
РУКОХВАТОМ 
Набавка, транспорт и монтажа степенишне ограде са 
рукохватом на улазним и унутрашњим степеништима. 
Ограде се типлују у АБ степенишни крак и подест образно. 
Стубови ограде од профила правоугаоног попр. пр. 40x40 
mm на максималном осовинском растојању до 150 cm. 
Панелна испуна ограде од профила правоугаоног попр. пр. 
30x40 мм и испонум од цеви fi 10 mm на међусобном 
растојању 150 mm. Рукохвати од цеви fi 42 mm на висини 
110cm од газишта.  
Ценом обухватити набавку материјала, израду, транспорт и 
монтажу.  
Обрачун пo m'. 

m' 161,80 

 

 

  

АГ 
13.2 

ПРОХРОМСКЕ ОГРАДЕ ТЕРАСА СА РУКОХВАТОМ 
Набавка, транспорт и монтажа ограде са рукохватом 
терасама. Ограде се типлују у АБ плочу. Стубови ограде од 
профила правоугаоног попр. пр. 40x40 mm на максималном 
осовинском растојању до 250 cm. Панелна испуна ограде од 
профила правоугаоног попр. пр. 30x40 mm и испонум од 
цеви fi 10 mm на међусобном растојању 150 mm.  
Рукохвати од цеви fi 42mm на висини 110cm од пода.  

m' 128   
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Ценом обухватити набавку материјала, израду, транспорт и 
монтажу.  
Обрачун по m'. 

АГ 
13.3 

ПРОХРОМСКИ РУКОХВАТИ 
Набавка, транспорт и монтажа рукохвата од цеви fi 42mm на 
висини 110cm од пода.  
Ценом обухватити набавку материјала, израду, транспорт и 
монтажу.  
Обрачун по m'. 

m' 113   

  

АГ 
13.4 

Набавка и уградња противпожарних и противдимних завеса 
на граници између два пожарна сектора. Завесе треба да 
задовоље услов Е120 према EN 16034, EN 1634-1, EN 13501-
2. Класа затварања C2 зa ≥10.000 циклуса. Мотор 
прикључног напона 230 V AC ±10% са интегрисаном 
радном кочницом напона 24 V DC ±10% која држи завесу у 
отвореном положају и контролише брзину спуштања завесе. 
Тканина која се уграђује у завесе је произведена од тканих 
стаклених влакана ојачана са жичаним влакнима од 
нерђајућег челика, премазана димнонепропусним премазом, 
класе отпорности на пожар А2 по EN 13501-1. 
Завршна лајсна у виду челичног профила или флексибилна 
која је пуњена челичним гранулатом. 
Погон система - затварање без додатне енергије, цца 0,15-
0,20 m/sec (gravity fail-safe). 
Отварање електромоторно. 
Контролна јединица се повезује на ПП централу и прима 
сигнал дојаве пожара чиме се врши активација завесе.  
Напајање 230 V AC +10% / -15% 
Поред контролне јединице се налази тастер са кључем за 
редовно тестирање завеса. 
Обавезни атести важећи у РС 
Димензије: 3000x2650 mm 
Обрачун по комаду уграђене завесе. 

ком 6   

  

АГ 
13.5 

Набавка материјала, израда, испорука и уградња 
једнокрилних пуних врата са равним рубовима, све према 
шемама браварије. 
Ватроотпорност 90мин. 
Оквир и крила су од челичних HOP профила. Крило врата 
обострано обложити челичним лимом, испуна крила  
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минерална вуна. Уграђивање се врши на челичну 
потконструкцију. Пре уградње све металне делове заштити 
од корозије и нанети основну боју. Оков стандардни за овај 
тип браварије, са усадном цилиндричном бравом. Завршна 
обрада врата  пластификацијом  у боји по избору 
пројектанта. Врата опремити механизмом "клизном" пумпом 
за враћање у затворени положај. Врата испоручити са свим 
покривним и преклопним лајснама. Тачне мере и детаље 
уградње обезбеђује испоручилац браварије. Испоручилац је 
дужан да прибави и достави на увид све атесте од 
произвођача. Мере проверити на лицу места. Обрачун по 
ком. 

АГ 
13.5-1 

једнокрилна, 1100x2150 mm 
ком 9     

АГ 
13.5-2 

двокрилна, 1600x2150, повезана на ПП централу, у 
нормалном режиму рада отворена, опремљена антипаник 
механизмом 

ком 23   
  

АГ 
13.5-3 

двокрилна, 1600x2150, повезана на ПП централу, у 
нормалном режиму рада затворена, опремљена антипаник 
механизмом 

ком 14   
  

АГ 
13.5-4 

једнокрилна, 100x2150 mm 
ком 7     

АГ 
13.6 

Набавка материјала, израда и постављање челичне 
потконструкције за постављање унутрашњих јединица 
клима уређаја. Потконструкција је формирана од ХОП 
профила димензија према прорачуну. 
Све елементе заштитити од корозије, а завршно фарбање 
извршити  бојом  за метал.  
Ставком обухватити сав потребан материјал, рад, радну 
скелу и транспорт.  
Обрачун по комаду. 

ком 115   

  

АГ 
13.7 

Набавка и уградња сегментних гаражних врата. 
Врата опремити мотором и курблом за подизање у случају 
нестанка струје. Омогућити и отварање са спољашње стране 
постављањем одговарајуће браве. 
Димензије: 2000x2150 mm 
Ставком обухватити сав потребан материјал, рад и 
транспорт. 
Обрачун по комаду. 

ком 1   
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АГ 
13.8 

ФАСАДНА ДВОКРИЛНА ЧЕЛИЧНА ВРАТА СА 
ЖАЛУЗИНАМА 
Израда, транспорт и уградња двокрилних металних врата. 
Врата израдити од кутијастих челичних профила, по 
детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити 
обострано пластифицираним челичним лимом. Доњу и 
горњу трећину крила израдити у виду вентилационе 
жалузине. Са унутрашње стране поставити мрежицу за 
заштиту од инсеката.  
Врата опремити са минимум 3 шарке по крилу. Поставити 
браву и оков по избору пројектанта. У цену урачунати и  
потребну челичну потконструкцију. 
Пре уградње металне делове заштитити од корозије и нанети 
основну боју. Завршна обрада пластификацијом. 
У цени је урачунато: набавка, транспорт, монтажа. 
Димензије: 1600x2200 mm 
Све мере обавезно проверити на лицу места.  
Обрачун по комаду. 

ком 3   

  

АГ 
13.9 

Набавка и уградња четворокрилних телескопских клизних 
врата 3170x2400 mm следећих карактеристика: 
- самоносећа конструкција од пластифицираних 
алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом,  
без прага, са прелазним прохромским лимом у нивоу пода у 
пуној ширини врата, са пријемом подних елемената за подно 
затварање,  
- застакљење ламелираним сигурносним стаклом са 
нискоемисионим премазом са спољне стране и УВ 
заштитом.  
- испоручити са свим потребним гуменим дихтунзима и 
поклопним лајснама 
- обе стране врата снабдети подном бравом са могућношћу 
закључавања споља и изнутра 
отворена крила имају заштиту од удара 
- противпаник изведба, могућност само-отварања при 
евакуацији и веза са системом дојаве пожара 
- брзина отварања 10-75cm/s, време задржавања у позицији 
отворено 0-180 sec., сензор за детекцију или задржавање у 
подручју врата, обостране фотоћелије за регистровање 
присуства у близини врата. 

ком 2   
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Обрачун по комаду. 

АГ 
13.10 

ДВОКРИЛНА УЛАЗНА ВРАТА 
Набавка материјала, израда и уградња двокрилних улазних 
врата. 
Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке израдити од 
пластифицираних вучених алуминијумских профила са 
термопрекидом, боја бела.  
Склоп профила и стакла са коефициентом топлотне 
проводљивости  U≤1,5W/m²K. Врата застаклити 
нискоемисионим стаклом са испуном од инертног гаса 
таквим да цео склоп задовољи захтеване услове енергетске 
ефикасности. Крила снабдети са најмање три шарке, 
отварање према напоље, фиксирање у две тачке-горе и доле. 
Ценом обухватити сва опшивања око врата и окапницу на 
дну крила са спољне стране.                                                                                  
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по ком. 

      

  

АГ 
13.10-

1 

1740x2400 mm, опремљена антипаник механизмом  и 
пумпом за враћање у затворен положај ком 1   

  

АГ 
13.10-

2 

1760x2400 mm, опремљена пумпом за враћање у затворен 
положај ком 1   

  

АГ 
13.10-

3 

1800x2400 mm, опремљена антипаник механизмом  и 
пумпом за враћање у затворен положај  ком 1   

  

АГ 
13.10-

4 

1860x2400 mm, опремљена антипаник механизмом  и 
пумпом за враћање у затворен положај ком 1   

  

АГ 
13.10-

5 

1450x2400 mm, опремљена антипаник механизмом, мотором 
за отварање и затварање, повезана на БМС. Отварају се 
аутоматски када лифт пристане на станицу у њиховом 
нивоу. Са уличне стране опремљена панелом са бројевима за 
унос шифре за отварање. 

ком 1   

  

АГ 
13.11 

УЛАЗНИ ПОРТАЛ 
Набавка материјала, израда и уградња портала са 
двокрилним улазним вратима 1400x2400 mm и два бочна 
фиксна дела. 
Оквир, хоризонталне и вертикалне пречке израдити од 

ком 1   
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пластифицираних вучених алуминијумских профила са 
термопрекидом, боја бела.  
Склоп профила и стакла са коефициентом топлотне 
проводљивости U≤1,5W/m²K. Врата застаклити 
нискоемисионим стаклом са испуном од инертног гаса 
таквим да цео склоп задовољи захтеване услове енергетске 
ефикасности. Крила снабдети са најмање три шарке, 
отварање према напоље, фиксирање у две тачке-горе и доле. 
Опремљена антипаник механизмом и пумпом за враћање у 
затворен положај. Ценом обухватити сва опшивања око 
врата и окапницу на дну крила са спољне стране.                                                                                  
Мере проверити на лицу места. 
Обрачун по ком. 

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:    
14.ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
14.1 

Набавка материјала, израда и монтажа висећих олука од 
поцинкованог лима d=0.6mm, развијене ширине 50cm, 
ширина олука 18cm. Спојеви су нитовани и лемљени. 
Обрачун по m'. 

m' 312   
  

АГ 
14.2 

Набавка материјала, израда и монтажа вертикалних олучних 
цеви, од поцинкованог лима дебљине 0.6mm, развијене 
ширине до 50cm. Делови цеви морају да улазе један у други 
мин.5cm Спојеви су нитовани и лемљени. Обујмице од 
поцинкованог лима са држачима поставити на размаку од 
200cm. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20mm. 
Олуци пречника 160 mm 
Обрачун по m'. 

m' 865   

  

АГ 
14.3 

Опшивање увала и гребена равним поцинкованим, 
пластифицираним лимом d=0,6mm, развијена ширина 
120cm. Лим у боју кровног покривача. Испод лима 
поставити слој тер хартије која  улази у цену опшивања.  
Обрачун по m'. 

m' 223   
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АГ 
14.4 

Опшивање ивице терасе поцинкованим, пластифицираним 
лимом d=0,6mm, развијена ширина 50cm. Испод лима 
поставити слој тер хартије која  улази у цену опшивања.  
Обрачун по m'. 

m' 128   
  

АГ 
14.5 

Израда лимених опшава око продора кроз кров равним 
поцинкованим, пластифицираним лимом d=0,6mm, 
развијена ширина 100cm. Лим у боју кровног покривача. 
Испод лима поставити слој тер хартије која  улази у цену 
опшивања.  
Обрачун по m'. 

m' 49   

  

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:   
15.СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
15.1 

ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИДОВИ - ОБЛАГАЊЕ 
СА ДВЕ ОБИЧНЕ ПЛОЧЕ ОБОСТРАНО                                                                    
Набавка материјала и израда  преградног  зида d=12,5cmса 
типском поцинкованом потконструкцијом, двослојно 
обложеном  равним гипскартонским плочама  d=2x12,5mm 
са обе стране. Преградни зид се састоји од типске 
поцинковане потконструкције CW и UW 75mm (d=0,6 mm). 
Вертикални профили су висине до 3,00 m и причвршћују се 
за АБ плоче. 
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати 
помоћу масе  за испуну спојева. Обрада спојева плоча у 
квалитету Q2. 
Испод ободних профила поставити дихтунг траку или 
нанети заптивни кит и причврстити за под и плафон вијцима 
са пластичним типлама.  
За звучну заштиту употребити стаклену вуну, тежине 
12kg/m³. Звучна заштита 56 dB. 
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну 
скелу. 
Обрачун по m².  

m² 27   
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Отвори до 2,5m² се не одбијају. 

АГ 
15.2 

ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИДОВИ - ОБЛАГАЊЕ 
СА ДВЕ ИМПРЕГНИРАНЕ ПЛОЧЕ ОБОСТРАНО                                                                    
Набавка материјала и израда  преградног  зида d=12,5cm са 
типском поцинкованом потконструкцијом, двослојно 
обложеном  равним ВЛАГООТПОРНИМ гипскартонским 
плочама  d=2x12,5mm са обе стране. Преградни зид се 
састоји од типске поцинковане потконструкције CW иi UW 
75mm (d=0,6 mm). 
Вертикални профили су висине до 3,00 m и причвршћују се 
за АБ плоче. 
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати 
помоћу масе  за испуну спојева. Обрада спојева плоча у 
квалитету Q2. 
Испод ободних профила поставити дихтунг траку или 
нанети заптивни кит и причврстити за под и плафон вијцима 
са пластичним типлама.  
За звучну заштиту употребити стаклену вуну, тежине 
12kg/m³. Звучна заштита 56 dB. 
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну 
скелу. 
Обрачун по m².  
Отвори до 2,5m² се не одбијају. 

m² 1370   

  

АГ 
15.3 

ОБЛОГА ИНСТАЛАЦИОНИХ ШАХТОВА - ОБЛАГАЊЕ 
СА ДВЕ ИМПРЕГНИРАНЕ ПП ПЛОЧЕ ОБОСТРАНО 
F90                                                                    Набавка 
материјала и израда  облоге инсталационог шахта са 
типском поцинкованом потконструкцијом, двослојно 
обложеном  равним ВЛАГООТПОРНИМ, 
ПОЖАРНООТПОРНИМ гипскартонским плочама  d=2x20 
mm. Облога се састоји од типске поцинковане 
потконструкције C и UW 750mm (d=0,6 mm). 
Вертикални профили су висине до 3,00 m и причвршћују се 
за АБ плоче. 
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати 
помоћу масе  за испуну спојева. Обрада спојева плоча у 
квалитету Q2. 
Испод ободних профила поставити дихтунг траку или 
нанети заптивни кит и причврстити за под и плафон вијцима 

m² 566   
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са пластичним типлама.  
За изолацију употребити камену вуну. 
На свакој етажи направити ревизиони отвор, обрађен 
ватроотпорном експандирајућом масом. 
Простор око продора инсталација кроз зид запунити 
ватроотпорном експандирајућом масом. 
У цени обухватити набавку, транспорт, монтажу и радну 
скелу. 
Обрачун по m².  

АГ 
15.4 

ОБЛАГАЊЕ УГРАДНИХ ВОДОКОТЛИЋА СА ДВЕ 
ИМПРЕГНИРАНЕ ПЛОЧЕ                                                                 
Набавка материјала и израда облоге уградног водокотлића 
са типском поцинкованом потконструкцијом, двослојно 
обложеном  равним ВЛАГООТПОРНИМ гипскартонским 
плочама  d=2x12,5mm. Облога се састоји од типске 
поцинковане потконструкције CW и UW 50 mm (d=0,6 mm). 
Вертикални профили су висине до 3,00 m и причвршћују се 
за АБ плоче. 
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати 
помоћу масе  за испуну спојева. Обрада спојева плоча у 
квалитету Q2. 
Испод ободних профила поставити дихтунг траку или 
нанети заптивни кит и причврстити за под и плафон вијцима 
са пластичним типлама.  
За звучну заштиту употребити стаклену вуну, тежине 
12kg/m³.  
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну 
скелу. 
Обрачун по m².  

m² 590   

  

АГ 
15.5 

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 600x600mm 
Испорука и уградња минералног спуштеног плафона, 
димензија плоче 600x600x24mm, реакција на пожар A2 - s1, 
d0, рефлексија светлости 90%, коефицијент апсорпције 
звука aw=0,70(H), звучна изолација Dncw=41dB, 
влагоотпорност 95% RH.  Панели се постављају на 
оригиналну носећу потконструкцију произвођача, беле боје. 
Позицијом обухватити израду ободног фриза од равних 
плоча. Висина спуштања до 500mm. Висина плафона од 
пода до 3,00 m. Плафон се качи на постојећу међуспратну 

m² 1390   
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конструкцију.  
Боја бела.   
Обрачун по m². 

АГ 
15.6 

ОБЛАГАЊЕ ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА УНУТРАШЊЕ 
ЈЕДИНИЦЕ КЛИМЕ СА ДВЕ ОБИЧНЕ ПЛОЧЕ                                                 
Набавка материјала и израда облоге потконструкције са 
типском поцинкованом потконструкцијом, двослојно 
обложеном  равним гипскартонским плочама  d=2x12,5mm. 
Облога се састоји од типске поцинковане потконструкције 
CW и UW 50 mm (d=0,6 mm. 
Профили се причвршћују за челичну потконструкцију и  АБ 
плоче. 
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати 
помоћу масе  за испуну спојева. Обрада спојева плоча у 
квалитету Q2. 
Испод ободних профила поставити дихтунг траку или 
нанети заптивни кит и причврстити за под и плафон вијцима 
са пластичним типлама.  
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну 
скелу. 
Обрачун по m².  

m² 430   

  

АГ 
15.7 

ОБЛАГАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ ТРАСА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА У ВИДУ ФРИЗА У ХОДНИКУ СА ДВЕ 
ОБИЧНЕ ПЛОЧЕ                                                                 
Набавка материјала и израда облоге - фриза са типском 
поцинкованом потконструкцијом, двослојно обложеном  
равним гипскартонским плочама  d=2x12,5mm. Облога се 
састоји од типске поцинковане потконструкције CW и UW 
50 mm (d=0,6 mm). 
Профили се причвршћују за зидове и  АБ плоче. 
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати 
помоћу масе  за испуну спојева. Обрада спојева плоча у 
квалитету Q2. 
Испод ободних профила поставити дихтунг траку или 
нанети заптивни кит и причврстити за под и плафон вијцима 
са пластичним типлама.  
Ценом обухватити и израду ревизионих отвора. 
У цени обухватити набавку, транспорт, монтажу и радну 
скелу. 

m' 1372   
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Обрачун по m².  

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:   
16.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
16.1 

ЗИДНА КЕРАМИКА 25/350cm: 
Набавка и полагање зидних керамичких плочица у лепку, на 
омалтерисане зидове и зидове од гипскартон плоча. Плочице 
формата 25/50 cm. Плочице су квалитета I класе. Полагање 
фуга на фугу, ширина фуге маx. 2mm. Висина полагања - до 
плафона. На ивице поставити PVC лајсне које улазе у цену. 
Постављене плочице фуговати и очистити. 
Извођач је дужан донети узорке инвеститору на увид, да би 
он могао да направи избор. 
У цену урачунати сав потребан материјал, рад и радну 
скелу. 
Обрачун по m². 

m² 5113   

  

АГ 
16.2 

ПОДНА НЕКЛИЗАЈУЋА МРАЗООТПОРНА  КЕРАМИКА 
30/30cm:  
Набавка и полагање лепљењем неклизајућих подних 
керамичких плочица, отпорних на хабање, I класе, димензија 
30/30cm.  
Полагање фуга на фугу, ширина фуге 2mm, на унапред 
припремљену равну, чисту и суву подлогу. 
Извођач је дужан да донесе узорке на увид  инвеститору, да 
би он потврдио боју. 
Постављене плочице фуговати и очистити. 
У ставку улази и полагање сокле висине 10 cm по ободу 
терасе. 
Ставка се односи на облагање тераса, улазних степеништа и 
улазних рампи. 
Ставком обухватити и противклизне гумене лајсне на 
степенишним газиштима. 
У цену  урачунати сав потребнан рад и материјал.  

m² 987   
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Обрачун по m². 

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:   
17.МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
17.1 

ГЛЕТОВАЊЕ ГИПСАНИХ И ОМАЛТЕРИСАНИХ 
ЗИДОВА:   
Набавка материјала и глетовање унутрашњих 
омалтерисаних зидова и зидова од гипскартон  плоча. 
Зидове изравнати глетовањем у минимално 2 слоја док се не 
добије потпуно глатка подлога.  
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну 
радну скелу. 
Обрачун по m². 

m² 18164   

  

АГ 
17.2 

БОЈЕЊЕ ГИПСАНИХ И ОМАЛТЕРИСАНИХ ЗИДОВА 
ПЕРИВОМ ДИСПЕРЗИЈОМ:   
Набавка материјала и бојење унутрашњих омалтерисаних 
зидова и зидова од гипскартон  плоча и АБ стубова 
бетонираних у глаткој оплати, дисперзивном перивом бојом 
на воденој бази, два пута до постизања равномерне и 
постојане боје по избору пројектанта (пастелне нијансе). 
Бојење до плафона. 
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну 
радну скелу. 
Пре бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне 
узорке.                                                                    
Обрачун по m². 

m² 18164   

  

АГ 
17.3 

ГЛЕТОВАЊЕ ПЛАФОНА:   
Набавка материјала и глетовање унутрашњих плафона и 
степенишних плоча. Плафоне и степенишне плоче 
изравнати глетовањем у минимално 2 слоја док се не добије 
потпуно глатка подлога. Пре глетовања извршити пиковање 
(обијање неравнина на бетонској површини до којих је 
дошло код састава глатке оплате) ако је потребно, што 

m² 6528,5   
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такође улази у цену.  
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну 
радну скелу. 
Обрачун по m². 

АГ 
17.4 

БОЈЕЊЕ  МЕЂУСПРАТНИХ ПЛОЧА И СТЕПЕНИШНЕ 
ПЛОЧЕ ПЕРИВОМ ДИСПЕРЗИЈОМ:  
Набавка материјала и бојење плафона и косих степенишних 
плоча и подеста са доње стране,  бетонираних у глаткој 
оплати, дисперзивном перивом бојом на воденој бази, два 
пута до постизања равномерне и постојане боје, боја RAL 
9010 (бело).  
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну 
радну скелу. 
Обрачун по m². 

m² 6528,5   

  

АГ 
17.5 

Хигијенско кречење лифтовског окна полудсперзионом 
бојом. 
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну 
радну скелу. 
Обрачун по m². 

m² 768   

  

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:   
18.ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
АГ 
18.1 

попуњавање и санација пукотина у малтеру цца 70% пост 
фас 

m² 2400     

АГ 
18.2 

Израда танкослојног система контактне фасаде (ETICS) са 
плочама од камене минералне вуне, произведене у складу са 
стандардом EN 13162 (SRPS EN 13162) минималне топлотне 
проводљивости λ=0,036W/mK, класе дозвољеног одступања 
дебљине мин Т5, декларисане притисне чврстоће при 10%-
тном сабијању 30kPa, деламинације 10kPa, дебљине 10 
cm.Пре постављања првог реда плоча, прво поставити 
алуминијумски перфорирани профил ширине једнаке 
дебљини камене минералне вуне који причвршћујемо 

m² 4679   
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типловима на размацима од 30-50cm. Затим нанети полимер-
цементни лепак за камену минералну вуну тракасто по 
обиму плоче и тачкасто, 3 погаче, по средини плоче. Плоче 
поставити тесно једну уз другу.Плоче додатно механички 
причврстити типловима са челичним нерђајућим вијцима 
или клиновима 6-8ком/m2 (тип и дужину типла одредити у 
зависности од подлоге - у свему према препорукама 
произвођача типлова). На све углове објекта и око отвора 
поставити угаоне профиле са интегрисаном мрежицом а 
дијагонале отвора на фасади додатно ојачати постављањем 
дијагоналне арматуре, мрежице од стаклених влакана дим 
20x40cm. Предвидети и профиле за спој са прозором, окапне 
и остале потребне профиле.  На плоче од камене минералне 
вуне нанети I слој полимер-цементног лепка у који се 
утискује арматура, мрежица од стаклених влакана алкално 
отпорна, са преклопом од мин 10cm. Након тога се наноси II 
слој лепка као слој за глетовање (дебљине слојева лепка и 
време сушења према упутству произвођача лепка). После 
сушења лепка, равномерно по целој површини, нанети 
подлогу за завршни слој.Овом позицијом обухватити 
набавку, транспорт и уградњу целокупног материјала као и 
употребу лаке фасадне скеле.                     Обрачун по m2 
готове фасаде. 

АГ 
18.3 

БОЈЕЊЕ ФАСАДНИХ  ЗИДОВА:   
Набавка материјала и бојење- завршна обрада фасадних 
зидова обложених термоизолацијом у систему контактне 
фасаде. Након сушења завршног слоја лепка, нанети 
водоотпоран, а паропропустан основни премаз, са упијањем 
воде w< 0,5kg/m2h.. Завршну обраду радити са 
паропропусним, хидрофобним, отпорним на прљање, 
прионљивост на подлогу >1,3MPa, силиконско-силикатним 
зарибаним малтером, гранулације 2мм, у тону по избору 
пројектанта  уз сагласност Инвеститора. 
Пре бојења  урадити пробне узорке.  Боје треба да потврди 
пројектант и након његове сагласности обрадити фасаду. 
Сви материјали морају поседовати атест. 
Приликом бојења извршити заштиту од директног утицаја  
од сунца.                                                                 
Обрачун по m². 

m² 4679   
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УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:    
19.ОСТАЛИ РАДОВИ 

 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

АГ 
19.1 

Набавка и уградња електричних путничких лифтова. 
Лифтови са електромотором без редуктора. 
Унутрашњост лифта израђена од брушеног инокса, са 
гуменом подном облогом. Кабину опремити рукохватима од 
брушеног инокса, огледалима, алармом, вентилатором, 
нужним светлом, тројном интерфонском везом. 
Прилазна врата и врата на кабини су аутоматска. 
Вођење лифта микропроцесорско.  
Контролна табла у кабини са приказом смера даље вожње, 
индикатором положаја кабине, индикатором преоптерећења, 
тастером за аларм, тастером за затварање врата. 
Напајање 3x400V. 
Лифт мора да задовољи стандард EN 81-20/50. 
Испоручилац је дужан доставити све атесте важеће у РС, као 
и Пројекат за извођење. 
Обрачун по комаду уграђеног лифта. 

      

  

АГ 
19.1-1 

Димензије кабине: 950x1100x2200 mm, 7 станица 
У случају дојаве пожара, лифт се спушта у главну станицу, 
отварају се врата и искључује се из рада. 

ком 1   
  

АГ 
19.1-2 

Димензије кабине: 1200x2300x2200 mm, 8 станица 
У случају дојаве пожара, лифт се спушта у главну станицу, 
отварају се врата и искључује се из рада. 

ком 1   
  

АГ 
19.1-3 

Димензије кабине: 1400x2350x2200 mm, 9 станица - 8 са 
једне стране и 1 са наспрамне стране. 
Врата лифта ширине 1300 mm, отпорна на пожар 120 мин 
(EI120 према EN 81-58). 
Лифт са резервним напајањем у случају пожара - користи се 
за евакуацију. 

ком 1   

  

АГ 
19.2 

Набавка материјала и постављање заштитних трака на 
зидове. 

m' 3520     
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Траке од брушеног нерђајућег челика висине 220 mm, 
дебљине 1 mm поставити по ободу свих просторија (сем у 
просторијама обложеним керамичким плочицама) на висини 
у зависности од намене просторије. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, радну снагу и 
транспорт. 
Обрачун по m' 

АГ 
19.3 

Набавка и уградња преграда за тушеве. Преграде израдити 
од сигурносног стакла, са премазом против задржавања 
каменца. Фиксне делове фиксирати за под и зид спојницама 
од инокса. 
Код преграда са вратима, врата опремити са најмање 3 
шарке од инокса и са ручком за отварање са обе стране. 
Све спојеве са подом и зидом извести употребом 
одговарајући х заптивки како не би дошло до цурења. 
обрачун по комаду уграђене преграде. 

      

  

АГ 
19.3-1 

Равна преграда 1475x2100 mm, са вратима ширине 800 mm 
ком 96     

АГ 
19.3-2 

Угаона преграда 800+800x2100 mm, са двокрилним вратима 
укупне ширине 800 mm 

ком 32     

АГ 
19.3-3 

Равна преграда 1530x2100 mm, са вратима ширине 850 mm 
ком 2     

АГ 
19.3-4 

Угаона преграда 1550+1000x2100 mm, са вратима укупне 
850 mm 

ком 1     

АГ 
19.3-5 

Равна фиксна преграда 900x2100 mm 
ком 2     

АГ 
19.3-6 

Равна фиксна преграда 1050x2100 mm 
ком 3     

АГ 
19.3-7 

Равна преграда 2000x2100 mm, са клизним вратима ширине 
950 mm 

ком 1     

АГ 
19.4 

Набавка материјала и постављање заштитних трака на 
углове. 
Угаонике 65x65 mm од брушеног нерђајућег челика висине 
1500 mm, дебљине 1 mm на слободним угловима свих 
просторија (сем у просторијама обложеним керамичким 
плочицама) на висини у зависности од намене просторије. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, радну снагу и 
транспорт. 
Обрачун по m' 

m' 324   
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АГ 
19.5 

Набавка и постављање зидних и плафонских дилатационих 
профила од елоксираног алуминијума. Ширина дилатације 
100 mm. 
Ставком обухватити сав потребан материјал, радну снагу и 
транспорт. 
Обрачун по m' 

m' 200   

  

АГ 
19.6 

Набавка, транспорт и монтажа TWIN LINE отирача за обућу 
од таласастих гумених и челичних трака у раму стандардних 
Л профила упуштених у нивоу пода.  
Обрачун по комаду постављених отирача. 

      
  

  Димензије 250x120cm.  ком 4     
  Димензије 150x120cm.  ком 2     

АГ 
19.7 

Набавка транспорт, монтажа и демонтажа металне цевасте 
фасадне скеле до висине цца 23 m са преносом материјала 
до 50m, за радове на фасади, у свему према прописима и 
мерама ХТЗ-а. Скела од челичних елемената кружног 
пресека, спољног пречника 48,25mm, дебљина зида цеви 
4,25mm, дужине цеви 1,6-6,0m. Ослањање скеле на подлогу 
преко подложних плоча, дебљине лима 5-10 mm ослоњених 
на талпе најмање дужине 130cm, дебљине 5-6cm. Под радне 
платформе од дасака мин пресека 250/40mm. Стубове скеле 
поставити на маx. распону од 2,50m, подужни носачи, 
попречни носачи на размаку 1,0-1,5m у подужном смеру 
обавезна дијагонална укрућења. Фасадну скелу анкеровати 
за објекат на маx растојању по хоризонтали и вертикали на 
6,00m. Слободна висина скеле маx 3,00m, размак између 
фасадног зида и радне платформе маx 20cm. Висина 
заштитне ограде мин 110cm, размак елемената ограде маx 
35cm, у подножју заштитне ограде заштитна даска h=20cm. 
Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекта и 
прописно уземљена. Целокупну површину скеле покрити 
јутаним или ПВЦ засторима који улазе у цену. Скелу прима 
и преко дневника даје дозволу за употребу одговорно 
стручно лице. Скела се поставља са фасадне стране објекта и 
остаје за све време трајања фасадерских, монтажних и 
молерских  радова на половини објекта и преноси се на 
другу половину.  У цену обрачунати набавку, 
транспорт,монтажу, демонтажу, радну снагу и сав потребан 
материјал.Обрачун по m2 вертикалне пројекције монтиране 

m² 3300   
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скеле. 

АГ 
19.8 

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА:   
Чишћење и прање прозора,усисавање, портала, врата, 
санитарија, подова по завршетку свих радова. Пажљиво 
механички очистити све површине и опрати водом са 
додатком одговарајући х хемијских средстава. Извршити 
детаљно чишћење целог градилишта, свих унутрашњих 
просторија и спољних површина                                                       
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

АГ 
19.9 

Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) за потребе 
техничког пријема објекта. 
Пројектом изведеног објекта обухватити све евентуалне 
измене настале у току извођења радова за све струке. 
Обрачун паушално. 

пауш. 1   

  

АГ 
19.10 

Геодетско снимање темеља објеката (сви објекти комплекса) 
са потврдом усаглашености са пројектом, са подношењем 
пријаве завршетка темеља.  
Обрачунава се паушално. 

пауш. 1   
  

АГ 
19.11 

Геодетско снимање објеката (свих објеката у комплексу) са 
уносом података у Републички катастар, за потребе 
техничког пријема.  
Обрачунава се паушално. 

пауш. 1   
  

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:   
УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:   

 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 
1.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ХТ 
1.1 

Ископ земље III категорије унутар и око објекта за полагање 
цеви водовода и канализације ширине 1 m, просечне дубине 
1.1 m. Ископ се врши ручно са правилним одсецањем 

m3 176   
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станица. На месту шахтова, ровове проширити. Ископана 
земља се одбацује са стране рова до 1m удаљености од рова. 
Планирање дна рова извршити ашовом и лопатом. 
Oбрачун пo m3. 

ХТ 
1.2 

Транспорт и насипање мајданског песка у ровове у којима ће 
бити полагане цеви водовода и канализације. Песак се 
поставља на дно рова у висини од 10 cm kао и преко цеви у 
висини од 30 cm 
Oбрачун пo m3. 

m3 96   

  

ХТ 
1.3 

Затрпавање ровова водовода и канализације пробаном 
земљом без грудви и шута са набијањем земље у слојевима 
од по 20 cm. 
Oбрачун пo m3. 

m3 80   
  

ХТ 
1.4 

Одвожење преостале земље са градилишта камионом на 
депонију удаљену до 10 km. 
Oбрачун пo m3. 

m3 96   
  

ХТ 
1.5 

Црпљење воде из рова. Воду која се појављује у рову 
избацити ручно или путем пумпи. Обрачун по m 1 рова. 

m' 170     

ХТ 
1.6 

Разупирање ископаног рова фоснама. Извршити разупирање 
рова грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 2", а 
по прописима за ову врсту радова. Обрачун по m2 oплате. 

m2 370   
  

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ:   
2.ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ 

НАПОМЕНЕ:- објекат неће бити у потпуности исељен у току извођења радова, те је потребно водити рачуна о томе да ће се радови изводити по сегментима- простор за 
одлагање грађевинског отпада је ограничен те је потребно рачунати да се сав шут носи директно на депонију без дужег задржавања у оквиру градилишта 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ХТ 
2.1 

Пажљиво шлицевање зидова и подова за вађење водоводних 
цеви и цеви за хидрантску мрежу.  Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по m' шлица. 

m' 2000   
  

ХТ 
2.2 

Пажљиво шлицевање зидова и подова за вађење 
канализационих цеви и подних сливника.  Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

m' 1200   
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Обрачун по m' шлица. 

ХТ 
2.3 

Демонтажа водоводних цеви и цеви хидрантске мреже . 
Демонтирати цеви, утоварити и одвести неупотребљив 
материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору 
пројектанта. Обрачун по м' цеви. 

m' 2000   
  

ХТ 
2.4 

Демонтажа канализационих цеви и поднх сливника. 
Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести 
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по 
избору пројектанта. Обрачун по м' цеви 

m' 1200   
  

ХТ 
2.5 

Пажљива демонтажа вентила. Демонтирати вентил и 
одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору 
пројектанта. Обрачун по комаду вентила. 

ком 700   
  

ХТ 
2.6 

Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом. 
Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на 
депонију удаљену до 15 km, по избору пројектанта. Обрачун 
по комаду умиваоника. 

ком 137   
  

ХТ 
2.7 

Пажљива демонтажа каде и батерије за воду. Демонтирати 
кадии са батеријом и одвести на депонију удаљену до 15 km, 
по избору пројектанта. Обрачун по комаду каде. 

ком 12   
  

ХТ 
2.8 

Пажљива демонтажа WC шоље, водокотлића и цеви. 
Демонтирати WC шољу, водокотлић и цев и одвести на 
депонију удаљену до 15 km, по избору пројектанта. Обрачун 
по комаду шоље. 

ком 137   
  

ХТ 
2.9 

Пажљива демонтажа писоара са вентилом. Демонтирати 
писоар и вентил и одвести на депонију удаљену до 15 km, по 
избору пројектанта. Обрачун по комаду писоара. 

ком 2   
  

ХТ 
2.10 

Пажљива демонтажа прибора за купатила. Демонтирати 
прибор за купатило и одвести на депонију удаљену до 15 
km, по избору пројектанта. Обрачун по комаду прибора. 

ком 137   
  

ХТ 
2.11 

Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати бојлер и одвести 
на депонију удаљену до 15 km, по избору пројектанта. 
Обрачун по комаду бојлера. 

ком 20   
  

ХТ 
2.12 

Пажљива демонтажа судопере. Демонтирати судоперу и 
одвести на депонију удаљену до 15 km, по избору 
пројектанта. Обрачун по комаду судопере. 

ком 60   
  

ХТ 
2.13 

Демонтажа цеви спољне канализације. Цеви демонтирати , 
утоварити и одвести на депонију удаљену 15 км по избору 
пројектанта. Земљани радови обрачунати позицијом 1.00. 
Обрачун по м'. 

m' 70   
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ХТ 
2.14 

Демонтажа цеви спољног водовода. Цеви демонтирати , 
утоварити и одвести на депонију удаљену 15 км по избору 
пројектанта. Земљани радови обрачунати позицијом 1.00. 
Обрачун по м'. 

m' 60   
  

ХТ 
2.15 

Демонтажа зидног противпожарног хидранта. Демонтирати 
противпожарни хидрант и одвести на депонију удаљену до 
15 km, по избору пројектанта. Обрачун по комаду хидранта. 

ком 15   
  

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ:   
3. ВОДОВОД 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ХТ 
3.1 

Набавка и монтажа водоводних PPR цеви које испуњавају 
санитарне услове за апликацију у системима дистрибуције 
пијаће воде, за макс радни притисак од  16 бара и макс. 
радну температуру од 95°C. Спајање предвиђено 
полифузионим варењем на температури 260°C. Монтажу 
вршити за зидове и таваницу кукама, узенгијама и 
обујмицама са гуменом подлошком. Фиксирање вршити на 
минималном растојању од 1,50 до 2,00 m. Све цеви које се 
уграђују морају бити по целој дужини обавијене погодним 
изолационим, односно противкондензним материјалом као и 
испитане на притисак што је обрађено у наредним 
позицијама.    Уз испоруцени материјал доставити Потврду о 
квалитету или слицан сертификат домаце институције 
(Масински факултет у Београду и слицно). Сертификат мора 
да вази за све захтеве стандарда и не само за достављени 
узорак. Ценом обухватити фазонске комаде и уградњу. 
Обрачун по m' цеви. 

      

  

ХТ 
3.1-1 

 D16 φ11.8 
m' 660     

ХТ 
3.1-2 

 D20 φ14.4 
m' 1080     

ХТ 
3.1-3 

D25 φ18 
m' 1450     
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ХТ 
3.1-4 

D32 φ23.2 
m' 400     

ХТ 
3.1-5 

D40 φ29 
m' 1400     

ХТ 
3.1-6 

D50 φ36.2 
m' 120     

ХТ 
3.1-7 

D63 φ45.8 
m' 324     

ХТ 
3.1-8 

D75 φ54.4 
m' 50     

ХТ 
3.1-9 

D90 φ65.4 
m' 50     

ХТ 
3.1-10 

D110 φ79.8 
m' 50     

ХТ 
3.2 

Набавка, транспорт до градилишта и уградња ПЕ100 цеви за 
дистрибуцију питке воде под притиском; црна боја са 
плавом уздужном линијом; усклађеност са стандардом ЕН 
12201 и PW406/1 смјерницама; спајање чеоним или 
електрофузионим варењем; испорука у шипкама дужине 
12м; Обрачун по м'. 
PЕ DN110 

m' 100   

  

ХТ 
3.3 

Набавка и монтажа равног пропусног вентила са заштитном 
хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила 
водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са 
завршном површином зида. Вентил мора да има атест. 
Обрачун по комаду вентила DN25. 

ком 180   

  

ХТ 
3.4 

Набавка и монтажа угаоних вентила DN 15 
Обрачун по уграђеном комаду. 

ком 551     

ХТ 
3.5 

Набавка и монтажа косог регулационог вентила 6/4''. 
Обрачун по уграђеном комаду. 

ком 25     

ХТ 
3.6 

Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према 
техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију 
обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност 
воде. Обрачун по м' водоводне мреже. 

ком 2500   
  

ХТ 
3.7 

Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 
бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку 
монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати 
чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити 
инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни 

m' 2500   
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притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. 
Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и 
поново ставити инсталацију под испитни притисак. 
Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног 
органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан 
записник. Обрачун по m' испитане инсталације. 

УКУПНО ВОДОВОД:   
4.КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ХТ 
4.1 

Израда продора за канализационе цеви кроз темеље објекта. 
Обрачун по ком. 

kom 8     

ХТ 
4.2 

Набавка, транспорт и монтажа PP-HТ канализационих 
цијеви од полипропилена – кополимера (PP-CО), са 
повећаним степеном отпорности на повишену температуру у 
складу са EN 1451-1, и заптивним прстеном од стирен-
бутадиен-каучука (СБР) према EN 681-1.  
Цијеви су сиве боје према RAL7037.   

      

  

ХТ 
4.2-1 

DN50 
m' 400     

ХТ 
4.2-2 

DN110 
m' 750     

ХТ 
4.2-3 

DN125 
m' 15     

ХТ 
4.2-4 

DN160 
m' 90     

ХТ 
4.2-5 

DN200 
m' 200     

ХТ 
4.3 

Набавка и монтажа ПВЦ глатких канализационих цеви за 
спољну канализациону мрежу. Класа СН 8 (кN/м2). 
Полагање цеви у ров врши се на припремљену, збијену 
пешчану постељицу. При полагању водити рачуна да цев 
буде по целој дужини равномерно оптерећена, што значи да 
није дозвољено да се цев ослања на једном или пар места. 

m' 80   
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На месту сваке спојнице треба раскопати постељицу у виду 
нише дубине 5цм да би се обезбедило ослањање по целој 
дужини цеви. Цев не сме да се ослања на спојнице. По 
завршеном спајању цеви мора се обезбедити да спојница 
добро налегне на постељицу и да се зона спојнице добро 
запуни материјалом за затрпавање око цеви. Центрирање 
цеви вршити инструментом за монтажу у свему према 
упутствима произвођача и прописима за ту врсту посла.  
Позицијом обухваћено: набавка, транспорт од централног 
магацина до градилишта, истовар, разношење дуж рова и 
уградња цевног материјала за канализациону мрежу. Средња 
транспортна даљина (СТД) је 5км. Обрачун се врши по м' 
уграђених цеви, за сав рад и потребан материјал. DN250 

ХТ 
4.4 

Набавка и монтажа сувог подног подног сливника  
са прохром решетком DN50. Обрачун по комаду. 

ком 6     

ХТ 
4.5 Набавка и монтажа вентилационе главе DN110 

ком 25     

ХТ 
4.6 

Набавка и монтажа линијске решетке за купатила.  Peštan 
confluo 850mm или одговарајуће. Ценом обухватити 
набавку, монтажу и покривну решетку. Обрачун по ком 
уграђене решетке. 

ком 161   
  

ХТ 
4.7 

Набавка и монтажа пумпе Grundfos sololift 2 или 
одговарајуће намењене за препумпавање воде из подног 
сливника у канализацију у просторији са урађајима за 
повишење притиска. Обрачун по комаду 

ком 1   
  

ХТ 
4.8 

Испитивање канализационе мреже. У договору са 
пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или 
део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и 
мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу 
држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која 
цуре обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. 
Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно 
присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе 
сачинити посебан записник. Обрачун по m' мреже. 

m' 1400   

  

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА:   
5.САНИТАРИЈЕ 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Једини
ца мере 

Количина 
Једини

чна 
цена 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
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без 
ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ХТ 
5.1 

Набавка и монтажа умиваоника са са свим припадајућим 
деловима потребним за монтажу. Димензије умиваоника су 
до 55cmx45cm. Обрачун по комаду.НАПОМЕНА: 
Умиваоник прилагођен особама са инвалидитетом. 

ком 142   
  

ХТ 
5.2 

Набавка и монтажа славина за умиваонике са свим 
потребним елементима потребним за монтажу. Славине су 
сензорске са мешачем за топлу и хладну воду (два улаза за 
воду) на самој славини и напајањем на батерије типа Ideal 
standard Ceraplus A6145AA „или одговарајуће“. Aerator 
laminar 4,7 l/min, радни притисак минимално 0,5bar 
максимално 8bara, функција деактивације након 60 секунди 
континуалног протока, инфрацрвени сензор за детекџцију 
присустваa, хромирано тело славине.Обрачун по комаду 

ком 142   

  

ХТ 
5.3 

Набавка и монтажа конзолне заходске шкољке са свим 
потребним прикључима потребним за монтажу типа Kolo 
nova top „или одговарајуће“. Обрачун по комаду. 
НАПОМЕНА: Уз шољу испоручити држаче за особе са 
инвалидитетом који улазе у цену. 

ком 137   

  

ХТ 
5.4 

Набавка и монтажа даски од тврдог PVC-а за заходске 
шкољке димензија које одговарају за шкољке из позиције 
05.03. Обрачун по комаду. 

ком 137   
  

ХТ 
5.5 

Набавка и монтажа уградног Geberit Duofix водокотлића, 
„или одговарајуће“.са типком и свим елементима потребним 
за уградњу. Обрачун по комаду. 

ком 137   
  

ХТ 
5.6 

Набавка и монтажа уградне инокс судопере  једноделне са 
свим потребним прикључима потребним за монтажу. 
Димензије: Ø510 mm, дубина корита 180 mm, отвор сифона 
Ø90 mm.. Обрачун по комаду. 

ком 62   
  

ХТ 
5.7 

Набавка и монтажа батерија за уградбене судопер са свим 
потребним елементима за монтажу. Све по избору 
пројектанта. Обрачун по комаду. 

ком 62   
  

ХT 
5.8 

Набавка и монтажа батерија за туш са свим потребним 
елементима потребним за монтажу. Све по избору 
пројектанта. Обрачун по комаду. 

ком 136   
  

ХТ 
5.9 

Набавка и монтажа писоара са свим потребним елементима 
потребним за монтажу. Обрачун по комаду. 

ком 2     
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ХТ 
5.10 

Набавка и монтажа холендер славине свим потребним 
елементима потребним за монтажу. Све по избору 
пројектанта. Обрачун по комаду. 

ком 5   
  

ХТ 
5.11 

Набавка и монтажа металног лавабоа тзв. виндабоне. 
Димензије видабоне су вxшxд: 355mmx328mmx496mm. 
Обрачун по комаду. 

ком 1   
  

ХТ 
5.12 

Набавка и монтажа WC шоље са водокотлићем тј. моноблок-
a типа Kolo моноблок IDOL - балтик/симплон „или 
одговарајуће“. Обрачун по комаду. 

ком 6   
  

ХТ 
5.13 

Набавка и постављање комплетног хромираног прибора за 
купатило, по избору пројектанта. Прибор садржи један дозер 
за сапун, један држач пешкира, један држач са две чаше, 
један држач тоалет папира, рукохват и држач четке за 
тоалет. Обрачун по комаду прибора. 

ком 137   

  

ХТ 
5.14 

Набавка и постављање огледала, димензија 60x80 cm, по 
избору пројектанта. Огледало поставити на одговарајућој 
висини помоћу типлова и месинганих завртњева. Обрачун 
по комаду огледала. 

ком 137   
  

ХТ 
5.15 

Набавка и монтажа уређаја за повишење притиска 
Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CME15-01 - 98507212 или 
одговарајуће 
(Q=5 l/s, Hp=12 m). Цена обухвата набавку и монтажу са 
свим фазонским комадима и обилазним водом и повезивање 
на извор електричне енергије. Обрачун по ком.  
 

ком 1   

  

УКУПНО САНИТАРИЈЕ:   
6.ХИДРАНТСКА МРЕЖА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ХТ 
6.1 

Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, 
пречника 2". Метални ормарић димензија 50x50 
причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити хидрантски 
вентил, црево дужине 15 m и млазницу. Обрачун по комаду 
хидранта. 

ком 29   
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ХТ 
6.2 

Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних 
поцинкованих цеви, пречника 3" заједно са фитингом, 
материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Штемовања 
за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и 
одвести на градску депонију. По потреби мрежу фиксирати 
одговарајући м обујмицама, да се спречи вибрирање мреже. 
По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на 
притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање 
мреже. Обрачун пo m' цеви. 

      

  

ХТ 
6.2-1 

DN100 
m' 15     

ХТ 
6.2-2 

DN80 m' 170     

ХТ 
6.2-3 

DN65 m' 40     

ХТ 
6.2-4 

DN50 m' 35     

ХТ 
6.3 

Набавка и монтажа уређаја за повишење притиска 
Grundfos HYDRO MPC-S 3 CR32-3 са мембранским 
резервоаром 
GT-U-600 PN10 G11/2 V или одговарајуће 
(Q=10 l/s, Hp=60 m) који испуњава све критеријуме 
противпожарне заштите. Цена обухвата набавку и монтажу 
са свим фазонским комадима и обилазним водом и 
повезивање на извор електричне енергије. Обрачун по ком 

ком 1   

  

УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА:   
УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:   

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТОРО ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

НАПОМЕНА: САВ ПОНУЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ ТРЕБА ДА ЈЕ АТЕСТИРАН, ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА СА СЕРТИФИКАТОМ ОД РЕНОМИРАНИХ ПРОИЗВОЂАЧА. 
КОД ИЗРАДЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА НАВЕДЕ ТАЧАН ТИП И ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ 
НАПОМЕНА: Објекат неће бити у потпуности исељен у току извођења радова, те је потребно водити рачуна о томе да ће се радови изводити по сегментима. 
Простор за одлагање грађевинског отпада је ограничен те је потребно рачунати да се сав шут носи директно на депонију без дужег задржавања у оквиру градилишта. 
1. ГЛАВНО НАПАЈАЊЕ И ГРО 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
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ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ЕЕ 
1.1 

Ископ и затрпавање рова 0,4x0,8м у земљи III категорије са 
израдом постељице од песка 10 цм, затрпавањем и 
набијањем у слојевима 

      
  

  Комплет материјал и рад m 12     
ЕЕ 
1.2 

Испорука и полагање заштитних цеви. Цеви се делом 
полажу паралелно. Поставља се и једна резервна цев за 
будућа проширења. 
Комплет материјал и рад. PVC  110 

m 30   
  

ЕЕ 
1.3 

Израда АБ кабловског канала, 0.4 x 0.6. Позиција обухвата и 
сечење постојећег бетона, земљане радове, довођење пода 
просторије у првобитно стање. Такођер је укључено и 
поклопац канала од челичног лима одговарајуће дебљине.  
Треба израдити и челични рам за поклопце убетониран у 
горњу ивицу канала. Комплет материјал и рад 

m 6   

  

ЕЕ 
1.4 

Машинско бушење АБ зида од d=420 мм. Треба извести три 
пробоја пречника d=120мм.  
Позиција обухвата и све потребне земљане и припремне 
радове. Комплет материјал и рад 

кпл 6   
  

ЕЕ 
1.5 

Испорука и монтажа перфорираног кабловског регала 
ширине 100 мм са свим монтажним прибором и помоћним 
материјалом за монтажу.  
Монтажа испод плафона постојеће хале. Комплет материјал 
и рад 

m 36   

  

ЕЕ 
1.6 

Испорука и монтажа перфорираног кабловског регала 
ширине 200 мм заједно са поклопцем. Позиција обухвата и 
сав монтажни прибор  и помоћни материјал за монтажу.  
Монтажа испод плафона сутерена.   
Напомена: Регал треба затворити са својим фабричким 
поклопцем после полагања напојног кабла. Трасу заштити 
облагањем негоривим гипс плочама. Комплет материјал и 
рад 

m 72   

  

ЕЕ 
1.7 

Испорука и полагање са увезивањем на оба краја каблова за 
главно напајање између НН блока ЗТС и ГРО у сутерену 
објекта. Каблови се полажу на унапред монтиране регале и у 
припремљену кабловску цевну канализацију. Обрачун према 
стварно положеној дужини. 

m 200   
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Комплет материјал и рад. PP00 4x120 Cu 

ЕЕ 
1.8 

Испорука материјала, израда, монтажа и повезивање главног 
разводног ормана магацина  ГРО-М (мрежни део ормана) 
према следећем 

      
  

ЕЕ 
1.8-1 

Самостојеће кућиште ормана од лима, габаритних мера 
1200x2100x400 мм (šxvxd), са двоја врата и бравом за 
заклучавање. Испорука обухвата и одговарајућу монтажну 
плочу. Степен мех. Заштите IP54 или боље. 

кпл 1   
  

ЕЕ 
1.8-2 

Аутоматски главни прекидач In=400A, Icu=36kA, tтрополни 
са заштином јединицом mikrologic 2.2 и напонским 
окидачем. Тип NSX F 400, Schneider Electric  “или 
одговарајуће” 

ком 1   
  

ЕЕ 
1.8-3 

Мрежни анализатор за мерење електричних величина. 
Напон,струја, снага,привидна снага, фактор снаге, 
хармоничка дисторзија напона и струје. Регистрација мин и 
маx вредности. БУС прикључак преко ЛАН кабла за будући 
БМС, укључујући и потребан комуникацијски протокол. 
Један програмабилни безнапонски релејни излаз 250/6.  
Un=3x400/230V, 50Hz, 0-5A.  

ком 1   

  

ЕЕ 
1.8-4 

Струјни мерни трансформатор 250/5А. кл тач 1 
ком 3     

ЕЕ 
1.8-5 

Аутоматски прекидач  In=250A, Icu=36kA, трополни са 
заштином јединицом mikrologic 2.2   и напонским окидачем.  
Тип  NSX F 250, Schneider Electric “или одговарајуће”. 

ком 1   
  

ЕЕ 
1.8-6 

Аутоматски прекидач  In=160A, Icu=36kA, трополни са 
заштином јединицом mikrologic 2.2   и напонским окидачем.  
Тип  NSX F 160, Schneider Electric “или одговарајуће”.. 

ком 2   
  

ЕЕ 
1.8-7 

Раставни осигурач трополни  In=160A,  слично типу ISFT 
160 Schneider E. Улошци према стварним захтевима 
прикљученог кабла и потрошача. 

ком 6   
  

ЕЕ 
1.8-8 

аутоматски осигурачи B 6-25A,  
ком 40     

ЕЕ 
1.8-9 

аутоматски осигурачи  B 80A, трополни 
ком 1     

ЕЕ 
1.8-10 

Тастер за нужни стоп, гљива, NO+NC, Фи 22, црвено. 
ком 1     

ЕЕ 
1.8-11 

сигналне сијалице 230VAC, зелено, црвено , Фи 22 
ком 6     
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ЕЕ 
1.8-12 

помоћни релеј,  230/5 
ком 2     

ЕЕ 
1.8-13 

инсталациони контактор, 230VAC, 25A, монтажа на ЕД 
шину. 

ком 
 

3     

ЕЕ 
1.8-14 

RCD релеј 25/0.03A 
ком 3     

ЕЕ 
1.8-15 

гребенасти прекидач 0-1, једнополни, 25А 
ком 3     

ЕЕ 
1.8-16 

помоћни релеј,  230VAC, 6A, монтажа на ЕД шину 
ком 1     

ЕЕ 
1.8-17 

трофазни шуко ОГ утичница, 500V, 16A 
ком 1     

ЕЕ 
1.8-18 

пренапонска заштита кат. Б, 3L+1N 
ком 1     

ЕЕ 
1.8-19 

монофазна шуко ОГ утичница, , 250V,16A 
ком 1     

ЕЕ 
1.8-20 

једнополна шема ормана у џепу на унутрашњој страни врата 
      

ЕЕ 
1.8-21 

редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 
плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  

кпл 1     

ЕЕ 
1.8-22 

Комплет материјал и рад 
кпл 1     

ЕЕ 
1.9 

Испорука материјала, израда, монтажа и повезивање главног 
разводног ормана магацина  ГРО-Г (агрегатскидео ормана) 
према следећем 

      
  

ЕЕ 
1.9-1  

Самостојеће кућиште ормана од лима, габаритних мера 
1200x2100x400 мм (šxvxd), 
са двоја врата и бравом за заклучавање. Испорука обухвата и 
одговарајућу монтажну плочу. Степен мех. Заштите IP54 
или боље. 

кпл 1   

  

 ЕЕ 
1.9-2 

Аутоматски главни прекидач In=400A, Icu=36kA, tтрополни 
са заштином јединицом mikrologic 2.2 и напонским 
окидачем. Тип NSX F 400, Schneider Electric  “или 
одговарајуће”. 

ком 1   
  

 ЕЕ 
1.9-3 

Мрежни анализатор за мерење електричних величина. 
Напон,струја, снага,привидна снага, фактор снаге, 
хармоничка дисторзија напона и струје. Регистрација мин и 
маx вредности. БУС прикључак преко ЛАН кабла за будући 
БМС, укључујући и потребан комуникацијски протокол. 

ком 1   
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Један програмабилни безнапонски релејни излаз 250/6.  
Un=3x400/230V, 50Hz, 0-5A.  

 ЕЕ 
1.9-4 

Струјни мерни трансформатор 250/5А. кл тач 1 
ком 3     

ЕЕ 
1.9-5 

Аутоматски прекидач In=100A, Icu=36kA, трополни са 
заштином јединицом  mikrologic 2.2  напонским окидачем.  
Тип   NSX F 100, Schneider Electric “или одговарајуће”. 

ком 5   
  

ЕЕ 
1.9-6 

Раставни осигурач трополни  In=160A,  типа ISFT 160 
Schneider E “или одговарајуће”. Улошци према стварним 
захтевима прикљученог кабла и потрошача. 

ком 7   
  

ЕЕ 
1.9-7 

аутоматски осигурачи В 6-25A,  
ком 40     

ЕЕ 
1.9-8 

аутоматски осигурачи  B 80A, трополни 
ком 1     

ЕЕ 
1.9-9 

гребенасти прекидач 4G16-54U 
ком 7     

ЕЕ 
1.9-10 

Тастер за нужни стоп, гљива, NO+NC 
, Фи22, црвено 

ком 1     

ЕЕ 
1.9-11 

сигналне сијалице 230VAC, зелено, црвено , Фи 22 
ком 11     

ЕЕ 
1.9-12 

помоћни релеј,  230VAC, 6A, монтажа на ЕД шину 
ком 6     

ЕЕ 
1.9-13 

инсталациони контактор, 
230VAC, 16A, на ЕД шину 

ком 2     

ЕЕ 
1.9-14 

мот заштитни прекидач, 
25A, 4-6.3A 

ком 2     

ЕЕ 
1.9-15 

трофазни шуко ОГ утичница, 500V, 16A 
ком 1     

ЕЕ 
1.9-16 

пренапонска заштита кат. B, 3L+1N 
ком 1     

ЕЕ 
1.9-17 

монофазна шуко ОГ утичница, , 250V,16A 
ком 1     

ЕЕ 
1.9-18 

једнополна шема ормана у џепу на унутрашњој страни врата 
ком 1     

ЕЕ 
1.9-19 

редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 
плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал . 

кпл 1     

ЕЕ 
1.9-20 

Комплет материјал и рад 
кпл 1     



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 171 од 237 

ЕЕ 
1.10 

Испорука и монтажа дизел електричног агрегата (ДЕА), као 
резервни извор за стамбени део и за технички део. ДЕА 
снаге 270 kVA, 3x400V, 50Hz.Изведба за унутрашњу 
монтажу са уграђеним аутоматским АТС прекидачем 
одговарајуће снаге снабдевен са потребном аутоматиком за 
преклапање  
мрежа/генератор. ДЕА је опремљен са потребном командно 
управљачком и заштитном опремом за обезбеђивање 
потпуно аутономног рада. Са резервоараом за количину 
горива која обезбеђује мин 3 сата рада са 100% 
оптерећењем.  

      

  

  ДЕА поставити у постојећу агрегатску просторију поред 
ЗТС  Позиција обухвата и израде вентилационог система за 
агрегат и агрегатску просторију. 

      
  

  Комплет материјал и рад кпл 1     
УКУПНО ГЛАВНО НАПАЈАЊЕ И ГРО:   

2.ИНСТАЛАЦИЈА  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОДРАЗВОДА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ЕЕ 
2.1 

Испорука, монтажа и повезивање спратног подразводног 
ормана ознаке  РО-01 све на приземљу. Кућиште ормана 
метално-пластифицирано. Уградна у зид димензија 
1000x600x150мм. Увод каблова од горе и од доле. Кућиште 
ормана израдити са два физичка одвојена поља за мрежни и 
за генераторски део. Монтирати на ходник у приземљу 
према нацрту из пројекта. Испоручити комплетно ожичене, 
означене и  тестиране. Уз орман доставити једнополну 
шему, шему распореда елемената, скицу изгледа и атестну 
документацију. У орман уградити опрему према пројекту. 

  

  

  

 Метално кућиште са пуним вратима и цилиндричном 
бравом димензије 800x600x150 мм. Орман је физички 
раздељен и једнозначно су означена два поља за мрежни и 
агрегатски део. 

      
  

 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=200A ком 1     
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 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=100A ком 1     
 сигнална сијалица ком 6     
  FID склопка 40A/0,03A ком 2     
 аутоматски осигурачи B40A трополно ком 8     
 аутоматски осигурачи B25A трополно ком 8     
 аутоматски осигурачи B6-25A,  ком 40     
 пренапонска заштита кат.C, 3L+1N ком 2     
 редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 

плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  
кпл      

 Комплет материјал и рад кпл 1     
ЕЕ 
2.2  

 Испорука, монтажа и повезивање спратног подразводног 
ормана ознаке  РО-02, РО-03 све на приземљу. Кућиште 
ормана метално-пластифицирано. Уградна у зид димензија 
1000x600x150мм. Увод каблова од горе и од доле. Кућиште 
ормана израдити са два физичка одвојена поља за мрежни и 
за генераторски део. Монтирати на ходник у приземљу 
према нацрту из пројекта. Испоручити комплетно ожичене, 
означене и  тестиране. Уз орман доставити једнополну 
шему, шему распореда елемената, скицу изгледа и атестну 
документацију. У орман уградити опрему према пројекту. 

      

  

 Метално кућиште са пуним вратима и цилиндричном 
бравом димензије 800x600x150 мм. Орман је физички 
раздељен и једнозначно су означена два поља за мрежни и 
агрегатски део. 

    
  

 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=160A ком 1     
 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=80A ком 1     
 сигнална сијалица ком 6     
  FID склопка 40A/0,03A ком 2     
 аутоматски осигурачи B40A трополно ком 8     
 аутоматски осигурачи B25A трополно ком 8     
  аутоматски осигурачи B6-25A,  ком 40     
 пренапонска заштита кат.C, 3L+1N ком 2     
 редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 

плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  
кпл       
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 Комплет материјал и рад кпл 2     
ЕЕ 
2.3 

Испорука, монтажа и повезивање спратног подразводног 
ормана ознаке РО - * (11,21,31,41,51)  на спратовима 1-5. 
Кућиште ормана метално-пластифицирано.Уградна у зид 
димензија 800x600x150мм. Увод каблова од горе и од доле. 
Кућиште ормана израдити са два физичка одвојена поља за 
мрежни и за генераторски део. Монтирати на ходнике, по 
три на сваком спрату, према нацрту из пројекта. Испоручити 
комплетно ожичене, означене и  тестиране. Уз орман 
доставити једнополну сему, шему распореда елемената, 
скицу изгледа и атестну документацију.У орман уградити 
опрему према пројекту 

    

  

  Метално кућиште са пуним вратима и цилиндричном 
бравом димензије 800x600x150 мм. Орман је физички 
раздељен и једнозначно су означена два поља за мрежни и 
агрегатски део. 

    
  

 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=63A ком 1     
 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=40A ком 1     
 сигнална сијалица ком 6     
  FID склопка 40A/0,03A ком 1     
 аутоматски осигурачи B16A tropolno ком 12     
 аутоматски осигурачи B6 -16A  ком 22     
 пренапонска заштита kat.C, 3L+1N ком 2     
 редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 

плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  
кпл       

 Комплет материјал и рад кпл 5     
ЕЕ 
2.4  

Испорука, монтажа и повезивање спратног подразводног 
ормана ознаке РО - * (12,22,32,42,52,13,23,33,43,53,63) на 
спратовима 1-6. Кућиште ормана метално-
пластифицирано.Уградна у зид димензија 800x600x150мм. 
Увод каблова од горе и од доле. Кућиште ормана израдити 
са два физичка одвојена поља за мрежни и за генераторски 
део. Монтирати на ходнике, по три на сваком спрату, према 
нацрту из пројекта. Испоручити комплетно ожичене, 
означене и тестиране. Уз орман доставити једнополну сему, 
шему распореда елемената, скицу изгледа и атестну 
документацију.У орман уградити опрему према пројекту 
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 Метално кућиште са пуним вратима и цилиндричном 
бравом димензије 800x600x150 мм. Орман је физички 
раздељен и једнозначно су означена два поља за мрежни и 
агрегатски део. 

    
  

 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=40A ком 1     
 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=25A ком 1     
 сигнална сијалица ком 6     
  FID склопка 40A/0,03A ком 1     
 аутоматски осигурачи B16A tropolno ком 7     
 аутоматски осигурачи B6 -16A  ком 17     
 пренапонска заштита kat.C, 3L+1N ком 2     
 редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 

плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  
кпл       

 Комплет материјал и рад кпл 11     
ЕЕ 
2.5 

Испорука, монтажа и повезивање спратног подразводног 
ормана ознаке РО - 61, 62 на спрату 6. Кућиште ормана 
метално-пластифицирано.Уградна у зид димензија 
800x600x150мм. Увод каблова од горе и од доле. Кућиште 
ормана израдити са два физичка одвојена поља за мрежни и 
за генераторски део. Монтирати на ходнике, по три на 
сваком спрату, према нацрту из пројекта. Испоручити 
комплетно ожичене, означене и  тестиране. Уз орман 
доставити једнополну сему, шему распореда елемената, 
скицу изгледа и атестну документацију.У орман уградити 
опрему према пројекту 

    

  

 Метално кућиште са пуним вратима и цилиндричном 
бравом димензије 800x600x150 мм. Орман је физички 
раздељен и једнозначно су означена два поља за мрежни и 
агрегатски део 

    
  

 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=63A ком 1     
 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=40A ком 1     
 сигнална сијалица ком 6     
  FID склопка 40A/0,03A ком 1     
 аутоматски осигурачи B16A tropolno ком 9     
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 аутоматски осигурачи B6 -16A  ком 19     
 пренапонска заштита kat.C, 3L+1N ком 2     
 редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 

плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  
кпл       

 Комплет материјал и рад кпл 2     
ЕЕ 
2.6 

Испорука монтажа и повезивање уградне ПВЦ спратне 
табле са прозирним вратима са укупно 48 места, у два реда 
по 24. У орман монтирати заштитну и склопну опрему за 
појединачне собе, према пројекту и према следећем. 

      
  

   FID склопка 25A/0,03A ком 2     
  аутоматски осигурачи B 6-16A  ком 17     
 Бистабилни реле 24VAC, 16A ком 1     
 Одвојни трафо 230/24VAC 100VA, са електронском 

заштитом од преоптерећења и кратког споја, монтажа на 
шину 

ком 1   
  

  редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,пертинакс 
плоче, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  

кпл       

  Комплет материјал и рад кпл 146     
ЕЕ 
2.7 

Испорука, монтажа и повезивање подразводног ормана 
ознаке РО -Р у просторији за смештај RACK и 
телекомуникационе опреме. Кућиште ормана метално-
пластифицирано.Уградна у зид димензија 600x600x150мм. 
Увод каблова од горе и од доле. Цео орман је на агрегатском 
напајању. Монтирати на зид према нацрту из пројекта. 
Испоручити комплетно ожичене, означене и  тестиране. Уз 
орман доставити једнополну шему, шему распореда 
елемената, скицу изгледа и атестну документацију.У орман 
уградити опрему према пројекту. 
Комплет материјал и рад 

    

  

 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=63A ком 1     
 сигнална сијалица ком 3     
  FID склопка 40A/0,03A ком 1     
 аутоматски осигурачи B32A tropolno ком 2     
 аутоматски осигурачи B25A tropolno ком 6     
  аутоматски осигурачи B6-25A,  ком 30     
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 пренапонска заштита кат.C, 3L+1N ком 1     
 редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,монтажна 

плоча, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  
кпл 1     

 ЕЕ 
2.8 

Испорука, монтажа и повезивање подразводног ормана 
ознаке РО –П1 за локални развод у подруму. Кућиште 
ормана израдити са два физичка одвојена поља за мрежни и 
за генераторски део. Уградна у зид димензија 
800x600x150мм. Увод каблова од горе и од доле. . 
Монтирати на зид према нацрту из пројекта. Испоручити 
комплетно ожичене, означене и тестиране. Уз орман 
доставити једнополну сему, шему распореда елемената, 
скицу изгледа и атестну документацију.У орман уградити 
опрему према пројекту. Комплет материјал и рад 

  

  

  

 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=25A ком 1     
 гребенасти прекидач 0 - 1,  In=25A ком 1     
 сигнална сијалица ком 6     
 инсталациони контактор, трополни 230VAC, 16А, монтажа 

на ЕД шину 
ком 3     

 фоторелеј за спољашње освтељење са сондом комплет 
230VAC, 6А, монтажа на ЕД шину 

ком 1     

 Помоћни релеј, 230VAC, 6А, монтажа на ЕД шину ком 4     
 гребенасти прекидач 0-1-2, G16-51-U ком 3     
 FID склопка 40A/0,03A ком 2     
 аутоматски осигурачи B25A tropolno ком 2     
 аутоматски осигурачи B16A tropolno ком 3     
 аутоматски осигурачи B10A tropolno ком 3     
 аутоматски осигурачи B6-16A,  ком 25     
 пренапонска заштита кат.C, 3L+1N ком 2     
 редне стезаљке, бакарне шине, ПГ уводнице,монтажна 

плоча, ПОК канали, ознаке, помоћни и монтажни материјал  
      

 Комплет материјал и рад кпл  1     
ЕЕ 
2.9 

Испорука и полагање каблова по унапред постављеним 
регалима и у унапред припремљене цевне инсталације за 
подразводне ормане РО-* Позиција обувата и повезивање на 
оба краја. 
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Комплет материјал и рад. 

  N2XH 4x70 mm2 m 160     
  N2XH 4x35 mm2 m 210     
  N2XH 1x35 mm2 m 160     
  N2XH 1x25 mm2 m 220     
  N2XH 5x10 mm2 m 750     
  N2XH 5x6 mm2 m 680     
  N2XH 5x4 mm2 m 320     

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОДРАЗВОДА:   
3.ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ЕЕ 
3.1 

Испорука и полагање каблова по унапред постављеним 
регалима и у унапред припремљене цевне инсталације за 
подразводне ормане  лифтова и GSH/GSV уређаја. Позиција 
обухвата и повезивање кабла на оба краја. Комплет 
материјал и рад 

      

  

  NHXHX FE180/90 5x10 mm2 m 60     
 NHXHX FE180/90 5x6 mm2 m 210     

ЕЕ 
3.2 

Испорука и полагање каблова испод малтера по зиду   за 
подразводне ормане у собама. Позиција обувата и 
повезивање на оба краја. Комплет материјал и рад 

      
  

  N2XH 5x2.5 mm2 m 2300     
  N2XH 3x2.5 mm2 m 2300     

ЕЕ 
3.3 

 Испорука и полагање проводника 
N2XH 2,3 i 5x1.5, за инсталацију сијаличних места опште 
расвете, болничких развода, противпанчног 
осветљења,електричне ролетне, електричне тенде у собама. 
Проводнике полагати испод малтера по зиду и плафону и у 
гипсаним зидовима у заштитним цевима. Комплет са 
разводним кутијама помоћним материјалом и израдом веза. 
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Просечна дужина кабла је 12 м.  

  Комплет материјал и рад ком 1790     
ЕЕ 
3.4 

Испорука и полагање проводника 
N2XH 2,3 i 5x1.5, за инсталацију сијаличних места опште 
расвете, противпанчног осветљења, осветљења 
евакуационих путева на ходницима, степеништима и 
заједничким просторијама ПП централа и остало. 
Проводнике полагати испод малтера по зиду и плафону и у 
гипсаним преградним зидовима у заштитним цевима. 
Комплет са разводним кутијама помоћним материјалом и 
израдом веза. Просечна дужина кабла је 12 м. 

      

  

  Комплет материјал и рад ком 477     
ЕЕ 
3.5 

Испорука и полагање проводника за инсталацију DALI 
управљачког система сијаличних места опште расвете,  
противпанчног осветљења, осветљења евакуационих 
путева на ходницима и степеништима. Проводнике 
полагати испод малтера по зиду и плафону и у гипсаним 
преградним зидовима у заштитним цевима. Напомена: 
Елементи DALI управлачког система се испоручују заједно 
са светиљкама. Повезивање обухвата повезивање DALI BUS 
контролера и сензора. Комплет са помоћним материјалом и 
израдом веза. 

      

  

  Мрежни кабл FTP CAT5E Cu LSZH (Halogen free) m 400     
  N2HX 3 x1.5 ( напајање контролера)  m 190     
  JH(St)H 2x0.8 m 3100     

ЕЕ 
3.6 

Испорука и полагање проводника N2XH 3x2.5,  за 
инсталацију монофазних утичница, бојлера и грејалица. 
Проводнике полагати испод малтера по зиду, делом у 
гибљиве цеви у гипс зидове. Комплет са разводним кутијама  
помоћним материјалом и израдом веза. Просечна дужина 
кабла је 15м.  

      

  

  Комплет материјал и рад ком 1300     
ЕЕ 
3.7 

Испорука и полагање проводника  N2XH 5x2.5, за 
инсталацију трофазних утичница и остале трофазне 
потрошаче. Проводнике полагати испод малтера по зиду, 
делом у гибљиве цеви у гипс зидове. Комплет са разводним 
кутијама  помоћним материјалом и израдом веза. Просечна 
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дужина кабла је 15м.  

  Комплет материјал и рад ком 32     
 ЕЕ 
3.8 

 Испорука и полагање проводника 
NHXHX 5x6 FE180/90, за инсталацију напајања RACK 
ормана. Проводнике полагати на регале, испод малтера по 
зиду, делом у гибљиве цеви у гипс зидове. Комплет са 
разводним кутијама помоћним материјалом и израдом веза 

      

  

 Комплет материјал и рад m 120     
ЕЕ 
3.9 

Испорука и полагање проводника за инсталацију каналских 
конвектора и других термотехничких уређаја у собама и 
заједничким просторијама. Проводнике полагати испод 
малтера по зиду и плафону и у гипсаним преградним 
зидовима у заштитним цевима. Комплет са помоћним 
материјалом и израдом веза. Комплет материјал и рад 

      

  

  N2XH 3x1.5  (конвектор) m 2600     
  LiHCH 7x 0.75  (термостат) m 1560     

ЕЕ 
3.10 

Испорука и полагање тврде и гибљиве безхалогених цеви 
разних димензија за вођење инсталација. Цеви се полажу у 
зид и у гипскартонске преградне зидове.  
Комплет материјал и рад. 

      
  

  цев Φ16 m 15600     
  цев Φ23 m 11000     
  цев Φ32 m 1900     
 Испорука и монтажа следећих светиљки, комплет са 

монтажним материјалом, цевима, сијалицама и стартерима. 
Комплет материјал и рад. 

    
  

 Светиљке су уграђене на плафон, причвршћене на таваницу, 
зид или конструкцију објекта на начин условљен 
конструкцијом светиљке или помоћу специфицираног 
носећег прибора. У саставу позиција светиљки је и 
конструкција за вешање светиљки која се решава на лицу 
места. Напон напајања светиљки је 220-240V, 50Hz.У 
саставу светиљке су светлосни извори, и сав помоћни 
материјал за рад светиљке и њихово постављање (држачи, 
висилице, сајле). Све светиљке у понуди треба да буду од 
истог реномираног произвођача. Све понуђене светиљке 
треба да имају исте или приближне карактеристике и 
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димензије као наведени типови светиљки. 
 

 Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је 
доставити комплетну техничку документацију на основу 
које се може утврдити да понуђена светиљка одговара 
пројектованој. Понуђач који не нуди светиљке предвиђене 
пројектом, треба да достави поменуте произвођачке 
сертификате, као и описом тражене сертификате за сву 
опрему коју нуди. Уколико се тип који се нуди разликује од 
оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан 
приликом предаје свог техничког решења Инвеститору да 
достави урађене прорачуне у софверском пакету 
Dialux ili Relux. 

    

  

ЕЕ 
3.11 

Надградна светиљка израђена у ЛЕД технологији димензија 
600x600мм, за опште осветљење. Кућиште и рефлектор 
светиљке је од челика, док је оптика и заштита оптике 
светиљке направљена од поликарбоната. Степен механичке 
заштите је IP20. Уједначеност боје  SDCM (0.38,0.38) <5. 
Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима са 
бојом светлости 4000К, електронским DALI  предспојним 
уређајима и индексом репродукције боје Ra већи од 80. 
Ефикасност светиљке мин  100lm/W, укупан иницијални 
флукс система је 3600lm.  купна снага система максималноo 
36W. Светиљка одговарајућа типу Philips CoreLine Panel 
RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC + надградни рам. 
Тип из пројекта С1 

ком 728   

  

ЕЕ 
3.12 

    Уградна светиљка типа daunlajter широкоснопне оптике, 
израђена у LED технологији са једним светлосним извором, 
предвиђена за монтажу у спуштени монолитни или 
Армстронг плафон.  Степен механичке заштите је IP44. 
Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима са 
бојом светлости 4000К, електронским DALI предспојним 
уређајима и индексом репродукције боје Ra80. Ефикасност 
светиљке мин 95lm/W, Укупна максимална снага система је 
22W.   Светиљка одговарајућа типу Philips CoreLine 
Downlight DN130B LED20S/840 PSED-E II WH. 
Тип из пројекта С2 

ком 257   

  

ЕЕ 
3.13 

 Уградна светиљка типа  daunlajter широкоснопне оптике, 
израђена у LED технологији са једним светлосним извором, 

ком 36     
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предвиђена за монтажу у спуштени монолитни или 
Армстронг плафон.  Степен механичке заштите је  IP44. 
Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима са 
бојом светлости 4000К, електронским DALI предспојним 
уређајима. Ефикасност светиљке мин  100lm/W, укупан 
иницијални флукс система је 1100lm.  Укупна максимална 
снага система је 11W.   Светиљка одговарајућа типу Philips 
CoreLine Downlight DN130B LED10S/840 PSED-E II 
WH“или одговарајуће”. 
Тип из пројекта С3 

ЕЕ 
3.14 

Надградна светиљка са једним светлосним извором, 
израђена у ЛЕД технологији, предвиђена за монтажу на зид 
или плафон, кружног облика пречника 285 мм и дубине 85 
мм. Боја кућишта бела. Оптика симетрична, степен 
исијавања 120 степени. Степен механичке заштите је IP44. 
Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима са 
бојом светлости 4000К, електронским предспојним 
уређајима. Ефикасност светиљке је минимум 80lm/W.  
Укупна максимална снага система је 14,5W. SСветиљка 
треба да је усклађена са европским директивама који важе за 
производе, да има CE знак.  
Светиљка одговарајућа типу Philips WL060V LED11S/840 
PSU II WH “или одговарајуће”. 
Тип из пројекта С4 

ком 403   

  

ЕЕ 
3.15 

Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка 
израђена у LED технологији са заобљеним крајевима 
предвиђена за монтажу на плафон димензија 1223x87mm, за 
осветљење подрумских просторија. Степен механичке 
заштите је IP65,а отпорност на удар је IK08, док је струјна 
класа I.  Светиљка се испоручује у комплету са LED 
модулима са бојом светлости 4000К, електронским 
предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ra80. 
Ефикасност мин 105lm/W, укупан флукс система ј je 4000lm.  
Укупна снага система је 38W. 
Светиљка је сл типу Philips CoreLIne Waterproof WT120C 
LED40S/840 PSU L1200. Тип из пројекта С5 

ком 24   

  

ЕЕ 
3.16 

Уградни сензор за детекцију присуства, спољног пречника 
72 mm а уградног пречника 64 mm.Сензор комбинује 
детекцију покрета у складу са којима може да подеси ниво 

ком 118   
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осветљења (ПИР), инфрацрвене зраке, што омогућава 
подешавање нивоа осветљења путем даљинског управљања 
(ИР), и детекцију нивоа осветљаја околног простора (ПЕ). 
Сензор има и могућност додавања прстенасте маске која 
прекрива део поља које сензор обухвата и тако спречава 
ометање у виду детекције покрета у суседним ходницима 
или пролазима. Детектор покрета има максимални домет 
детекције 5 м и брзину детекције од 1,0 m/s, 64 зоне 
детекције и LED индикатор активације. Инфрацрвени 
пријемник за даљинско управљање има домет од 6 m, LED 
индикатор активације и може се користити са даљинским 
управљачима из серије DTK500 или другим ИЦ даљинским 
управљачима са могућношћу програмирања Понуђач треба 
да достави произвођачке сертификате. 
Сензор је одговрајуће  Philips Dynalite DUS360CR-DALI 
Multifunction sensor.  

ЕЕ 
3.17 

Управљачки панел одговарајуће типу  Philips Dynalite 
DR2PE-MXX-X-C-BG-P-BW-X-S-Y 

ком 8     

ЕЕ 
3.18 

Уређај MultiMaster Controller са једним DALI излазом за 
прикључење пуног DALI universa = 64адресе и 
комуникацију са  Philips Dynalite DALI корисничким 
интерфејсима.  Уређај је компатибилан са разним изворима 
и уређајима: DALI HF високофреквентним флуо драјверима, 
DALI електронским трансформаторима ниског напона, 
DALI LED светиљкама DALI emergency  светиљкама и 
Philips Dynalite DALI интерфејсима.  Уређај се може 
монтирати на ДИН-шину и дизајниран је за инсталацију у 
разводном ормару који дистрибуира струју у контролно 
коло расветних уређаја. Улазни напон уређаја је 100-240 
VAC 50 / 60 Hz монофазни @ 0,25 A. Ulaz: 1 x RS485 DyNet 
серијски порт, 1 x AUX програмабилан суви контакт. 
Излазни капацитет: један DALI излаз за контролу универса 
од 64 адресе. Уређај има 170 унапред  подешених 
сценарија.Уређај треба да је усклађен са европским 
директивама који важе за производе, да има CE знак.  

    

  

   Понуђач треба да достави  произвођачке 
сертификате.Уређај је одговарајући  типу Philips Dynalite 
DDBC120-DALI V4 

kom 12   
  

ЕЕ  Уређај за допунско напајање DyNet  мреже једносмерном kom 12     
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3.19 струјом, који обезбеђује регулисано напајање на  15 V DC 
1.5 A. Улазни напон уређаја је 110-240 VAC 50 / 60 
Hzмонофазни @ 0.25 A. Понуђач треба да достави 
горепоменуте произвођачке сертификате. 
Уређај је одговарајуће типу  Philips Dynalite DDNP1501 
Network Power Supply. 

ЕЕ 
3.20 

Инртерфејс за безнапонске 
ON/OFF контакте. Слично типу 
Philips Dynalite DPMI 940 DALI 

ком 94   
  

ЕЕ 
3.21 

 Програмирање и пуштање у рад 
кпл 1     

ЕЕ 
3.22 

 Противпанична светиљка LED 5W, са сопственим 
акумулатором и 2 сата аутономијом. 

ком 342     

ЕЕ 
3.23 

Испорука и монтажа прекидача модуларни програм са 
одговарајући м држачима, маскама и кутијама и прибором за 
монтажу. 
Комплет материјал и рад. 

      
  

  обични "микро" ком 211     
 тастер за светло ком 148     
  серијски "микро" ком 60     
  наизменични "микро" ком 10     
  индикатор за купатило са три модула ком 148     
  Болнички парапетни развод за монтажу изнад болничких 

кревета. Комплет са две утичнице 250/16 ’’mikro’’ LED 
светиљком и бистабилним релејем за татер расвете у ручном 
болничком сету 

 ком 269    
  

ЕЕ 
3.24 

Испорука и монтажа прикључница модуларни програм са 
одговарајући м држачима, маскама и кутијама и прибором за 
монтажу. 
Комплет материјал и рад. 

      
  

  шуко монофазна 250/16 "микро" ком 1300     
  шуко трофазна 500/16  ком 20     
  шуко монофазна 250/16 "ОГ" ком 200     

ЕЕ 
3.25 

Испорука материјала и израда инсталације за изједначавање 
потенцијала санитаријама.  Уземљити све проводне делове и 
спојити на  шину за изједначавање потенцијала у складу са 
Прописима. Кутија за изједначавање потенцијала PS4 i P-Y 

кпл 140   
  



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 184 од 237 

4mm2, L=12m 

ЕЕ 
3.26 

Испорука материјала и израда инсталације за изједначавање 
потенцијала термотехничких инсталација и технолошких 
уређаја и инсталација.  Уземљити све проводне делове и 
спојити на  шину за изједначавање потенцијала у складу са 
прописима.  

кпл 1   

  

ЕЕ 
3.27 

Испорука материјала и израда главне шине за изједначавање 
потенцијала. Главну шину извести у сутерену близу главног 
разводног ормана.  

      
  

  Комплет материјал и рад кпл 1     
ЕЕ 

3.28 
Испорука заптивне масе PALMAL-S (за премаз), и 
PALMAL-K (за заптивање)сл., ватроотпорности 90мин за 
заптивање свих продора каблова између пожарних сектора и 
вертикалних продора између етажа. Све каблове премазати 
масом 1m са обе стране продора. Обрачун по kg потрошене 
масе. 

      

  

  Комплет материјал и рад. kg 45     
УКУПНПО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА:   

4. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ЕЕ 
4.1 

Преглед постојеће громобранске инсталације. Преглед и 
мерење уземљења.  
Састављање извештаја о испитивањима. 

пауш 1   
  

ЕЕ 
4.2 

Санација прихватног  и спусног система после санације 
крова и фасаде.  

        

  Због санације крова и фасаде (изоловања) треба 
демонтирати део постојеће прихватне и спусне инсталације 

        

 ЕЕ 
4.3 

Испорука и монтажа штапне хватаљке са уређајем за рано 
стартовање, време предњачења Δt=60µs. Позиција обухвата 
носећи стуб од DN60 (2") 3m изнад крова са прибором за 
монтажу и укрућење, спајање спусних проводника, 
упозоравајућа таблица "ВИСОКИ НАПОН", бројач удара 
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грома, ситан везни и монтажни материјал. SATELIT+ 6000, 
"Duval Messien" “или одговарајуће”. 
 

  Комплет материјал и рад ком 1     
 ЕЕ 
4.4 

Санација спусног проводника са ø10мм тврдим Алу 
водичем за спусне проводнике и типски потпорама по зиду 
објекта 

      
  

 Комплет материјал и рад пауш 1     
 ЕЕ 
4.5 

Верификација громобранске инсталације после извршених 
радова. Све према важећим прописима и стандардимаиз те 
области  

пауш 1   
  

УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:   
5.ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ЕЕ 
5.1 

Радови на демонтажи постојеће инсталације. 
Демонтира се комплетна постојећа електро инсталација у 
објекту. Радови се изводе по спратовима у синхрону са 
радовима осталих струка. У току радова на једном спрату не 
сме се пореметити нормално функционисање осталих 
садржаја на другим спратовима. У случајевима када то није 
могуће постићи, треба поставити привремене инсталације. 
Привремене инсталације извести у складу са важећим 
прописима. Позиција обухвата и одвоз и трајни смештај 
демонтиране опреме и материјала. 

      

  

  Радови комплет  нч 900     
ЕЕ 
5.2 

Припремни радови обухватају: 
      

  упознавање са пројектом и осталом документацијом       
  отварање градилишта       
  упоређење пројекта са стварним изведеним стањем на 

објекту.  
Пробна размеравања и усаглашавања 
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  Пријем и ускладиштење предвиђеног материјала, опреме, 
потребног алата за рад. 

      

 Завршни радови на изради инсталација обухватају:       
 Израда радионичке документације за разводне ормане и 

један повезани примерак се ставља у сам орман за потребе 
одржавања, остали примерци се предају Инвеститору. 
Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка 

    
  

 обележавање инсталације (натпис, симболи, позиције, 
таблице упозорења итд.) 

      

 Рашчишћавање и чишћење градилишта       
 Обука корисника за руковање инсталацијом уз испоруку 

упутства за руковање и одржавање инсталације. 
      

 Испорука целокупне атестно техничке документације о 
опреми и радовима потребне за технички пријем и добијање 
употребне дозволе. 

     
  

 Технички пријем и примопредаја инсталације крајњем 
кориснику са израдом извештаја који потписују службена 
лица: стручни надзор, представник извођача радова и 
руководилац радова. 
Учешће у техничком пријему и отклањање примедби. 

     

  

 Израда пројекта изведеног објекта у три примерка који се 
предају инвеститору (три копије графичке документације) и 
један примерак на ЦД -у. 

пауш 1   
  

ЕЕ 
5.3 Ангажовање механизације по потреби 

пауш 1     

ЕЕ 
5.4 

Испитивање инсталације са мерењем отпора изолације, 
отпора уземљења и отпора петље са издавањем службеног 
Извештаја о испитивању. 

      
  

 Комплет пауш 1     
ЕЕ 
5.5 

Пуштање у погон са пробним радом. Извршити проверу 
функционалности инсталације и аутоматике. Мерења у 
условима реалне експлоатације. (струја, загревање, 
термовизијска снимања главног развода). Светлотехничка 
мерења.  
Припрема извештаја о пробном раду. 

пауш 1   

  

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:   
УКУПНО ЕЛЕКТОРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:   
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

НАПОМЕНА: САВ ПОНУЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ ТРЕБА ДА ЈЕ АТЕСТИРАН, ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА СА СЕРТИФИКАТОМ ОД РЕНОМИРАНИХ ПРОИЗВОЂАЧА.  
НАПОМЕНА: Код израде понуде понуђач је дужан да наведе тачан тип и произвођача понуђене опреме уколико нуди ''или одговарајућу опрему'', у форми табеле 
„тражена опрема – понуђена опрема“ са наведеним основним техничким карактеристикама 
НАПОМЕНА: У оквиру понуде обавезно је доставити техничку документацију произвођача понуђене опреме у писаној форми (проспекте/каталоге) из којих се може 
јасно и недвосмислено утврдити да понуђена опрема задовољава све тражене техничке карактеристике и описе наведене у предмеру и предрачуну телекомуникационих  и 
сигналних инсталација.  
У случају да се техничка документација не достави или не одговара траженој техничкој документацији, као и ако се из техничке документације утврди да понуђена 
опрема по техничким карактеристикама не одговара траженој опреми, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
НАПОМЕНА:  Опрема за системе: рачунарска мрежа, Wi-Fi систем и комуникациони систем мора бити од истог произвођача. 
НАПОМЕНА:  Код система за дојаву пожара у питању је проширење/надоградња постојећег система за дојаву пожара. Понуђена опрема не сме нарушити/угрозити 
постојеће функционалности система. 
НАПОМЕНА: Гаранција на опрему и комплетан систем IP видео надзора је три године са next business day onsite service подршком 
1. РАЧУНАРСКА МРЕЖА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
1.1 

Агрегациони свич са најмање 12 портова 1/10G SFP+, 
пратећим софтвером, модулима кабловима, лиценцама и 
подршком произвођача за замену неисправног хардвера у 
трајању од 12 месеци – Cisco WS-C3850-12XS или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 2   

  

ТС 
1.2 

Приступни свич – ТИП 1 са најмање 48 портова 
10/100/1000Base-T и 4 порта 1G SFP са пратећим софтвером, 
модулима и кабловима – Cisco WS-2960X-48FPS-L или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 16   
  

ТС 
1.3 

Рутер – ТИП 1 са најмање 6 портова 10/100/1000Base-T и 2 
порта 1G SFP са пратећим софтвером, модулима, кабловима, 
лиценцама и подршком произвођача за замену неисправног 
хардвера у трајању од 12 месеци – Cisco ISR4331-VSEC/K9 
или одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 1   

  

ТС 
1.4 

SFP модул са интерфејсом 10/100/1000Base-T компатибилан 
са опремом под редним бројевима 1-3 – Cisco GLC-TE или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 14   
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ТС 
1.5 

SFP модул са интерфејсом 1000Base-SX компатибилан са 
опремом под редним бројевима 1-3 – Cisco GLC-SX-MMD 
или одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 32   
  

ТС 
1.6 

SFP модул са интерфејсом 10GBase-SR компатибилан са 
опремом под редним бројем 1 – Cisco SFP-10G-SR или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 2   
  

ТС 
1.7 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
1.8 

 
Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1   
  

УКУПНО РАЧУНАРСКА МРЕЖА:   
2. WI-FI СИСТЕМ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
2.1 

Контролер Wi-Fi мреже са најмање 4 порта 
10/100/1000Base-T, једним Мултигигабит портом и једним 
редундантним портом, пратећим софтвером, модулима, 
кабловима, лиценцама и подршком произвођача за замену 
неисправног хардвера у трајању од 12 месеци – Cisco AIR-
CT3504-K9 или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 

ком 2   

  

ТС 
2.2 

Лиценца за контролер Wi-Fi мреже за управљање једним 
Access Point уређајем – Cisco LIC-CT3504-1A или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 75   
  

ТС 
2.3 

Access Point уређај са најмање једним портом 
10/100/1000Base-T, подршком за 802.11ac Wave2, 2x2:2 
SU/MU MIMO, 200 клијената по сваком фреквентном опсегу 
2.4 GHz и 5 GHz и интегрисаним Bluetooth 4.1 предајником 
– Cisco AIR-AP1815I-E-K9 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика  

ком 75   

  

ТС 
2.4 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у ком 1     
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2.5 рад 

УКУПНО WI-FI СИСТЕМ:   
3. КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
3.1 

IP PBX сервер са могућношћу имплементације додатних 
сервера у кластер, у циљу обезбеђивања редундансе у active-
active режиму, Cisco Business Edition 6000H (M5) Appliance 
или одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 1   
  

ТС 
3.2 

Кориснички уређај категорија III Cisco SIP телефон 
модел 3905 или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 

ком 286   
  

ТС 
3.3 

Кориснички уређај категорија II Cisco SIP телефон модел 
7861 или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 

ком 5   
  

ТС 
3.4 

Кориснички уређај категорија I Cisco SIP телефон модел 
8841 или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 

ком 5   
  

ТС 
3.5 

IP PBX са свим потребним лиценцама за понуђене 
корисничке уређаје или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика 

ком 1   
  

ТС 
3.6 

Аналогни телефонски адаптер - кориснички уређај IV 
категорије Cisco аналогни телефонски адаптер са два порта 
модел ATA190 или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 

ком 2   
  

ТС 
3.7 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
3.8 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ:   
4. ЛИНКОВИ ЗА ВЕЗУ СА УДАЉЕНИМ ОБЈЕКТИМА 

 Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 
Једини

чна 
Јединична 

цена са 
Укупна цена  без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 
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цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
4.1 

Радио релејни уређај за рад у Е-band опсегу са два гигабит 
етернет интерфејса, модулацијом до 64QAM, ширином 
канала до 250МHz проширив до 500MHZ, капацитета 1 Gbps 
на каналу ширине 250MHz и 2Gbps на каналу ширине 
500MHz, SIAE ALFOplus80HD или одговарајући модел 
истих или бољих карактеристика 

ком 4   

  

ТС 
4.2 

Лиценца за коришћење канала ширине 500МHz, SW-Key for 
500MHz channel in ALFOplusHD или одговарајући модел 
истих или бољих карактеристика 

ком 4   
  

ТС 
4.3 

Антена пречника 0,3м са комплетом за монтажу, SIAE HP 
Antenna Sigle Polarization или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика 

ком 4   
  

ТС 
4.4 

Конектор RJ45 за спољашњу монтажу са заштитном 
капицом 

ком 4     

ТС 
4.5 

Комплет за уземљење Ethernet кабла  
ком 8     

ТС 
4.6 

Кабл за уземљење спољашње јединице, пречника 16 mm2 
ком 4     

ТС 
4.7 

POE+ injector за напајање РР уређаја са заштитом од 
пренапона 220VAC, SIAE POE+ injector 220V или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ком 4   
  

ТС 
4.8 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
4.9 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО ЛИНКОВИ ЗА ВЕЗУ СА УДАЉЕНИМ ОБЈЕКТИМА:   
5. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС IP камера у Dome кућишту, вандал отпорна ONVIF S ком 75     
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5.1 стандард, са уграђеним варифокалним објективом од 2.7mm-
12mm са могућношћу даљинске контроле зума и фокуса, и 
механичким IR филтером.  1/3” Progressive CMOS, 2MP 
(1920x1080), дан/ноћ функција. Motion Detection, Hooded, 
Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing. Уграђена ИЦ расвета 
домета до 50m. Аларми компатибилни и препознатљиви од 
стране VMS апликације. Интегрисана безбедносна 
функционалност која детектује и спречава  неауторизовани 
приступ камери. Могућност приказа тренутне локације 
посматраног објекта кроз прекривке при преносу слике 
уживо кроз VMS апликацију. Kамера Тип 1: (BX420 HD 
Vandal Resistant Minidome Camera  или одговарајући модел 
истих или бољих карактеристика) 

ТС 
5.2 

ИП камера у Bullet кућишту, вандал отпорна ONVIF S 
стандард, са уграђеним варифокалним објективом од 2.7mm-
12mm са могућношћу даљинске контроле зума и фокуса, и 
механичким IR филтером. 1/3” Progressive CMOS, 2MP 
(1920x1080),  дан/ноћ функција. Motion Detection, Hooded, 
Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing. Уграђена ИЦ расвета 
домета до 50m. Оперативна температура од -40C do 60C. 
Хладни старт: -30C. Физичка заштита: IK10, IP67.  Аларми 
компатибилни и препознатљиви од стране VMS апликације. 
Интегрисана безбедносна функционалност која детектује и 
спречава  неауторизовани приступ камери. Могућност 
приказа тренутне локације посматраног објекта кроз 
прекривке при преносу слике уживо кроз VMS апликацију. 
Камера Тип 2: (BX620 HD Bullet Camera или одговарајући 
модел истих или бољих карактеристика) 

ком 25   

  

ТС 
5.3 

Разводна кутија за повезивање са ИП камером у Bullet 
кућишту. (Junction Box или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика) 

ком 25   
  

ТС 
5.4 

Софтвер за сваки појединачни прикључени уређај. Брзина 
дефектаже и отклањања кварова на одређеном делу система 
морају бити у најкраћем могућем року. Гарантовани период 
одзива подршке произвођача у случају грешака, или замене 
неисправних компоненти морају бити у најкраћем могућем 
року.  Oсновни систем видео надзора, сви његови елементи 
(камере, мрежни снимачи, радне станице, сервери за 
аналитику, корисничка  апликација) су од истог произвођача 

ком 100   
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чиме се обезбеђује дуготрајност и исплативост система. 
Јединствена гаранција коју произвођач нуди за свој систем, 
као што је гаранција за компатибилност свих компоненти 
система са наредним верзијама, како софтверским тако и 
хардверским минимум 10 година уназад. (SUP for single 
device connection (12m) или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика) 

ТС 
5.5 

Лиценца за прикључење уређаја у систем. Једнократна 
куповина. Траје доживотно без захтева произвођача за 
обавезним додатним надокнадама. Обезбеђује присуство 
камере у систему, приказ слике уживо и снимање. Не везује 
се за адресу камере (IP или MAC). Не обухвата операторске 
станице, мрежне или фаиловер снимаче, што значи да је број 
ових елемената у систему неограничен и бесплатан. (Single 
device connection license) или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика 

ком  100   

  

ТС 
5.6 

Мрежни видео снимач/алармни сервер. Симултано 
снимање 200 стримова и преглед 25 стримова. Укупни 
трупут до 2Gbps, симултано снимање и преглед у пуном 
frame rate-у и пуној резолуцији на камерама истог 
произвођача. HDD конфигурисан у RAID6 преко 
хардверског контролера укупног капацитета 100TB. 
Подржане камере са ONVIF стандардом других 
произвођача. Алармни сервер за снимање и логовање аларма 
и догађаја са овог система или других интегрисаних 
система. Пребацивање на фаиловер снимач у систему за 
повећану отпорност и редудансу. Има могућност рада у 
Mirror или Hot standbuy режиму. Интелигентна VMS (Video 
Management Software) апликација тачно зна на ком снимачу 
се који део снимка једне или више камера налази како би 
оператеру пружила континуиран преглед и извоз снимљеног 
матријала.  Опција за менаџент брисања или заштиту 
снимљенг материјала преко полиса. Аутоматско додавање 
воденог жига приликом снимања и приликом експортовања 
снимљеног материјала. Гаранција произвођача: 3 године са 
Next Business Day Onsite Service.  Мрежни видео снимач  - 
ТИП1 (Enterprise NVR-AS 4000 RA100TB Windows или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика). 

ком 1   

  

ТС Мрежни видео снимач/алармни сервер Симултано ком 1     
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5.7 снимање 100 стримова и преглед 25 стримова. Укупни 
трупут до 328Mbps, симултано снимање и преглед у пуном 
frame rate-у и пуној резолуцији на камерама истог 
произвођача. HDD конфигурисан у RAID5 преко 
хардверског контролера укупног капацитета 24TB. 
Подржане камере са ONVIF стандардом других 
произвођача. Алармни сервер за снимање и логовање аларма 
и догађаја са овог система или других интегрисаних 
система. Пребацивање на фаиловер снимач у систему за 
повећану отпорност и редудансу. Има могућност рада у 
Mirror или Hot standbuy режиму. Интелигентна VMS (Video 
Management Software) апликација тачно зна на ком снимачу 
се који део снимка једне или више камера налази како би 
оператеру пружила континуиран преглед и извоз снимљеног 
материјала  Опција за менаџент брисања или заштиту 
снимљенг материјала преко полиса. Аутоматско додавање 
воденог жига приликом снимања и приликом експортовања 
снимљеног материјала. Гаранција произвођача: 3 године са 
Next Business Day Onsite Service. Мрежни видео снимач  - 
ТИП1 (Enterprise NVR-AS 4000 RA100TB Windows или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика). 

 
ТС 
5.8 

 
SFP модул за мрежни видео снимач  10G. 

 
ком 

 
2   

  

ТС 
5.9 

Радна станица за оператера 64 4SIF стримова при 30fps, 14 
HD стримова при 30fps, 13 4Mbps стримова при 20fps, 4 4K 
стримова при 30fps (LIVE) i 25 4SIF стримова при 30fps, 12 
HD стримова при 30fps, 7 4Mbps стримова при 20fps, 3 4K 
стримова при 30fps (PLAYBACK). Оперативни систем 
Windows 10 pro 64bit. Процесор Intel® Core™ i7 (Quad Core, 
3.4Ghz). RAM меморија: 16GB DDR4 (2x8GB, 2133MHz). 
ОС HDD 1 x 256GB SSD (PCIe NVMe Class 40). Мрежни 
интерфејс 100/1000 BaseT RJ-45. Графичка карта AMD 
FirePro(TM) W4100 2GBQuad mDP, подржава до четири HD 
или три 4К излаза за монитор. Испоручује се са: USB миш и 
тастатура, кабал за напајање, 4 x mDP to DisplayPort каблова. 
(Hybrid NVR Workstation или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика) 

ком 1   

  

ТС 24" Монитор за операторску радну станицу LED-backlit ком 2     
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5.10 LCD monitor / TFT active matrix, дијагонала: 24”. Енергетска 
класа A+. Уграђени USB 3.0 hub. Позадинско осветљење 
LED. Могућност подешавања по висини, пивот, тилт. 
Конективност: HDMI, DisplayPort, VGA, 2 x USB 3.0, 2 x 
USB 2.0. Испоручује се са: 1 x VGA кабал, 1 x DisplayPort 
кабал, 1 x SuperSpeed USB кабал. 

ТС 
5.11 

OPC интеграциони модул за интеграцију са другим 
системима. 

ком 1     

ТС 
5.12 

MS-SQL интеграциони модул са софтверском лиценцом за 
интеграцију са базом другог система. 

ком 1     

ТС 
5.13 

12 месеци подршка за план надоградње софтвера за 
интеграционе модуле. 

ком 2     

ТС 
5.14 

NTP сервер за синхронизацију тачног времена 
Управљачки CPU. GPS сателитски пријемник / радио сат са 
TCXO временском базом GPS антенским улазом, BNC  
изолованим женским конектором. 2  x  ЛАН интерфејс 
10/100 MBit,  RJ45 конектор. 1 x Terminal RS232  
интерфејс,9pin D-Sub мушки конектор за иницијално 
подешавање и конфигурацију. 1 x USB сервисни интерфејс. 
(LANTIME M300/GPS или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика) 

ком 1   

  

ТС 
5.15 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
5.16 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА:   
6. СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
6.1 

Софтвер за контролу приступа са трајним лиценцама (нема 
годишњих трошкова за обнављање лиценци), са пратећим 
модулима за контролу приступа, евиденцију радног времена 
и корисничким (Employee Self Service) модулом. Систем је 
проширив до максимално 1000 корисника у систему, 

ком 1   
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поседује лиценце за 500 корисника у основи без доплате. 
COSEC CENTRA ME, COSEC ME TAM, COSEC ME ACM, 
COSEC ME ESS, MATRIX LICENCE DONGLE или 
одговарајући модел истих или бољих карактеристика 

ТС 
6.2 

Додатних 100 лиценци за кориснике у систему. COSEC 
USER100 или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 

ком 5   
  

ТС 
6.3 

Сервер за потребе система контроле приступа. LENOVO 
TS150 70UB001N (1x Xeon E3-1225 v6, 1x8GB DDR4, 2x 
2TB HDD) или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 

ком 1   
  

ТС 
6.4 

Контролер врата са уграђеним екраном осетљивим на додир 
и уграженим MiFare читачем омогућава повезивање и 
контролу једног додатног MiFare Card читача, IP 65 
стандард, WiFi конекција. COSEC VEGA CAX, COSEC 
VEGA CPM MIFARE SMART или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

ком 4   

  

ТС 
6.5 

Контролер једних врата са могућношћу повезивања два 
читача на себе. Поседује могућност повезивања читача 
преко РС485 конекције. или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика 

ком 154   
  

ТС 
6.6 

Контролер врата са уграђеним MiFare читачем, омогућава 
повезивање и контролу једног додатног MiFare Card читача, 
IP65 стандард. COSEC PATH DCCM или одговарајући 
модел истих или бољих карактеристика 

ком 36   
  

ТС 
6.7 

Читач картица који подржава MiFare стандард и РС486 
конекцију са контролером, са звучном и ЛЕД 
сигнализацијом и подржава IP65 стандард. или одговарајући 
модел истих или бољих карактеристика 

ком 191   
  

ТС 
6.8 

Прилагодна плоча која омогућава постављање читача без 
оштећења зида. COSEC DUCT PLATE или одговарајући 
модел истих или бољих карактеристика 

ком 191   
  

ТС 
6.9 

MiFare карице за контролу приступа. или одговарајући 
модел истих или бољих карактеристика 

ком 1000     

ТС 
6.10 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
6.11 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА:   
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7. СЕРВЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ AUDIT LOG СИСТЕМА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
7.1 

Серверски уређај 
Процесор: 2x Xeon E5-2609 v4 8C 
Рам меморија: 2x16GB 
Чипсет: H330 
Складиште: 2x480GB Solid State Drive SATA Mix Use 6Gbps, 
2.5in Hot-plug Drive, 
Mрежа: 4 x 10/100/1.000Mbps                                                                           
Напајање: 550W (1+1) 
Гаранција: 3 godine NBD 
Mонтажа: Šine za montažu u 19” rek orman                                                                 
OС: Windows Server или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика 

ком 2   

  

ТС 
7.2 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
7.3 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО СЕРВЕР ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ AUDIT LOG СИСТЕМА:   
8. ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
8.1 

Рек ормар 42U назидни 19"  800mm ширина x 1200mm 
дубина, са вертикалном управљивом напојном летвом 

ком 1     

ТС 
8.2 

Рек ормар 19U назидни 19"  600mm ширина x 600mm дубина 
+2 полице + дупли вентилатор 

ком 7     

ТС 
8.3 

Напојна летва 8 утичних места ком 7     
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ТС 
8.4 

19’’ Печ панел празан за 24 модула, уводници каблова.       ком 35     

ТС 
8.5 

Оптички Печ панел са 12хLC дуплекс адаптерима, LC ОМ3 
пигтаилови, сплајс касетом, панел треба да буде 1U, са 
извлачивом фиоком на два нивоа. Један за сплајсовање а 
други за резерву кабла. 

ком 3   
  

ТС 
8.6 

Оптички Печ панел са 4х LC дуплекс адаптерима, LC ОМ3 
пигтаилови, сплајс касетом, панел треба да буде 1U, са 
извлачивом фиоком на два нивоа. Један за сплајсовање а 
други за резерву кабла, uvodnici kablova.       

ком 7   
  

ТС 
8.7 

Оптички печ корд LC-LC дуплекс 3m ОМ3, са ласерским 
угравираним резултатима слабљења на телу конектора IL i 
RL 

ком 4   
  

ТС 
8.8 

Оптички печ корд LC-LC дуплекс 2m ОМ3, са ласерским 
угравираним резултатима слабљења на телу конектора 

ком 40     

ТС 
8.9 

Оклопљени модул cat 6a по ISO/IEC 11801 ед. 2.2, поседује 
сертификат барем 2 различите независне лабараторије (3P 
test I premium GHMT,…)     

ком 1210   
  

ТС 
8.10 

Преспојни кабл U/FTP cat 6а, фабрички повезани конектори 
са IDC контактима , дужине 2m 

ком 800     

ТС 
8.11 

Преспојни кабл U/FTP cat 6а, фабрички повезани конектори 
са IDC контактима , дужине 1m 

ком 500     

ТС 
8.12 

Преспојни кабл U/FTP cat 6а, фабрички повезани конектори 
са IDC контактима , дужине 3m 

ком 20     

ТС 
8.13 

Оптички кабл MM OM3 са 8 влакана m 675     

ТС 
8.14 

Инсталациони кабл S/FTP cat 6a LSZH на 
650МHz, сертификат независне лабараторије 
(3P test I premium GHMT,…) 

m 58500   
  

ТС 
8.15 

Coax кабл RG6 m 12000     

ТС 
8.16 

кабл J-H(St)H 4x2x0,8mm m 1200     

TC 
8.17 

кабл J-H(St)H 4x2x0,6mm m 7400     

TC 
8.18 

кабл J-H(St)H 2x2x0,6mm m 4400     

TC 
8.19 

кабл LiHCH 2x2,5mm m 500     
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TC 
8.20 

Крајња модуларна ТВ прикључница ком 498     

TC 
8.21 

Назидна двопортна RJ45 утичница са модулима (за IP 
телефоне у собама и канцеларијама) 

ком 537     

TC 
8.22 

Парапет или каналица... m 270     

TC 
8.23 

HF PVC цеви 16, за провлачење ТК каблова 
 

m 70000     

TC 
8.24 

ПНК 200, регали за потребе полагања ТК 
каблова, са помоћним материјалом за качење 

m 960     

ТС 
8.25 Полагање каблова, монтажа и повезивање опреме  

ком 1     

ТС 
8.26 

Финално испитивање и тестирање кабловских линија и 
прикључница 

ком 1     

УКУПНО ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА:   
9. СОС БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
9.1 

СЕТ- Позивни тастер  са утичницом 
VDE; 127.7400S или одговарајуће 
VL болеснички ручни сет 1 позивни тастер, 2 светлосна 
тастера, антимикробни; 127.5620 Medicall 800 
VL Држач са магнетом и монтажним 
прибором, антимикробно; 
127.5802 
Кутија за уградњу E1 001.150 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

koм. 266   

  

ТС 
9.2 

СЕТ – Панел позивног тастера, позивни кабл 3 m; 127.8601S 
Кутија за уградњу E1 001.150 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 
 

koм. 
266 

   

  

ТС СЕТ - ЛЕД собна сигнална лампа изнад врата са koм. 145     
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9.3 електроником 
F1; 
138.1100S 
Кутија за уградњу E1 001.11 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

ТС 
9.4 

SET - Панел за ресетовање; 127.8130S Кутија за уградњу E1  
001.150 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

ком 
 

136   
  

ТС 
9.5 

СЕТ – Позивни и разрешни панел; 127.8240S 
Кутија за уградњу E1  
001.150 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

ком 145   

  

ТС 
9.6 

Напајање 24 V / 6 A, VDE, у инсталационој кутији; 
015.021 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

ком 12   
  

ТС 
9.7 

SET – универзални ЛЦД дисплеј 138.3100S 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 
 

ком 6   
  

ТС 
9.8 

Linijski pojačavač (ripiter) sa galvanskom izolacijom za 
pojačavanje signala. F1; 130.5110 
Кућиште N24CW CM 
ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

ком 12    

  

ТС 
9.9 

Централни сервер; 130.8920 
SW Medicall 800 configuration tool ZETLON; 
230.975 
SW Medicall 800 installation tool NetInst; 230.970 
SW mediLog; 230.2400 
Монитор, тастатура, миш 
UPS, 27.6 V / 6 A, VDE, кућиште; 015.022 
Пуњива батерија, 12 V, 12 Ah 2x; PS-12120 
Lonworks to PC (USB) интерфејс 
 2x; 130.9740 

ком 1   
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ZETTLER Medicall 800 или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика 

ТС 
9.10 

Иницијално конфигурисање опреме 
 

Пауш. 1     

ТС 
9.11 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
9.12 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО СОС БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА:    
10.ДОЈАВА ПОЖАРА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
10.1 

SINTESOTM  или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика Централна јединица-стандард  

ком 1     

 Микропроцесорски контролисана адресабилна централа 
система детекције пожара, заснована на комуникацији са 
стандардним и интелигентним јављачима пожара и другим 
елементима преко 4 петље капацитета макс 504 адресе. 
Централа поседује осветљени LCD дисплеј са 8х40 
карактера за приказ текстуалних информација у мирном 
стању и инструкција оператору у алармном стању уз 
коришћење одговарајућег менија за комуникацију. Опционо, 
централа поседује могућност мрежног повезивања са другим 
централама и ПП терминалима. Предвиђен је потребан број 
програмибилних релејних излаза за управљање техничким 
системима у случају пожара, као и могућност интеграције у 
системе за централни наџор и управљање. Уграђена је 
напојна јединица (24V/150W) за мрежно напајање и 
аутоматско пуњење акумулаторске батерије за резервно 
напајање у трајању од 72 сата у мирном стању и додатних 30 
мин. у стању аларма. Централа је уграђена у стандардно 
кућиште и осим основне опреме, садржи и све потребне 
елементе 

      

  

 FCA2013-А1 Лиценци кључ за повезивање са ММ8000 (L2), ком 1     
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компатибилан са постојећом централом за дојаву пожара и 
системом за централни надзор 

 Релејни модул за генерисање алармних команди ком 5     
 Додатно кућиште за смештај великих батерија ком 1     
 Акумулаторска батерија, за резервно напајање система 72 

сата у мирном и 30мин у алармном стању 
ком 2     

ТС 
10.2 

SINTESOTM,C-LINE, DA или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика Адресабилни аутоматски 
оптички детектор пожара 

ком 269   
  

 Компатибилан са централним уређајем постављеним у фази 
1 
Димни детектор пожара широког спектра са анализом 
пожарних параметара и аутоматском компензацијом 
штетних утицаја. Детектор поседује опто-електронску 
комору за детекцију тамних и светлих димних честица са 
повећаним имунитетом према лажним алармима. Детектор 
је отпоран на стандардне сметње које се могу јавити 
(прашина, влакна, инсекти, влажност, кондензација, EM 
утицаји, корозивне паре, вибрације, удари и сл.). Детектор 
поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и 
уграђени изолатор линије од кратког споја и прекида.  

      

  

 SINTESOTM,S-LINE, C-LINE или одговарајући модел 
истих или бољих карактеристика Подножје 
адресабилних детектора пожара 

ком 269   
  

 Подножје израђено од синтетичког материјала отпорног на 
ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима 
без завртања. Боја подножја чисто бела, РАЛ 9010 

      
  

 Натписна плочица ком 269     
ТС 
10.3 

SINTESOTM,C-LINE, DA или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика Адресабилни аутоматски 
оптичко-термички детектор пожара 

ком 29   
  

 Компатибилан са централним уређајем постављеним у фази 
1 
 
Мултисензорски детектор пожара са анализом пожарних 
параметара и аутоматском компензацијом штетних утицаја. 
Детектор поседује опто-електронску комору са два сензора 
за детекцију тамних и светлих димних честица, као и два 
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додатна термичка сензора који повећавају имунитет према 
лажним алармима. Детектор је отпоран на стандардне 
сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, 
влажност, кондензација, ЕМ утицаји, корозивне паре, 
вибрације, удари и сл.). Детектор поседује алармни 
индикатор видљив у у кругу од 360º као и уграђени изолатор 
линије од кратког споја и прекида.  

 SINTESOTM,S-LINE, C-LINE или одговарајући модел 
истих или бољих карактеристика Подножје 
адресабилних детектора пожара 

ком 29   
  

 Подножје израђено од синтетичког материјала отпорног на 
ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима 
без завртања. Боја подножја чисто бела, RAL 9010 

      
  

 Натписна плочица ком 29     
ТС 
10.4 

SINTESOTM,C-LINE, DA или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика Адресабилни аутом. 
термодиференцијални/термомаксимални детектор 

ком 17   
  

 Компатибилан са централним уређајем постављеним у фази 
1 
Термички детектор пожара са анализом пожарних 
параметара и аутоматском компензацијом штетних утицаја. 
Детектор поседује 2 редундантна температурна сензора тако 
да се може употребити било као термодиференцијални било 
као термомаксимални. Детектор ради на принципу мерења  
температуре амбијента и температуре у кућишту, тако да се  
повећање температуре амбијента детектује правовремено, у 
складу са алгоритмом. Детектор поседује алармни 
индикатор видљив у кругуод 360º као и уграђени изолатор 
линије од кратког споја и прекида. 

    

  

 Подножје израђено од синтетичког материјала отпорног на 
ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима 
без завртања. Боја подножја чисто бела, RAL 9010 

ком 17   
  

 Натписна плочица ком 17     
ТС 
10.5 

SINTESOTM  или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика Паралелни индикатор пожара 

ком 37     

ТС 
10.6 

Додатно подножје за надградњу 
ком 37     

ТС 
10.7 

SINTESOTM или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика Адресабилни ручни јављач пожара. 

ком 37     
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 Електроника ручног јављача пожара са директним 
активирањем ломљењем заштитног стакла. У јављач је 
уграђен изолатор линије од кратког споја и прекида.  

      
  

 Кућиште јављача, црвено, категорија заштите IP44 ком 37     
ТС 
10.8 

SINTESOTM или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика 
Пасивни систем за узимање узорка ваздуха из HVAC 
канала 

ком 1   
  

 Компатибилан са централним уређајем постављеним у фази 
1 
Систем обезбеђује стално струјање ваздуха, преузетог из 
надзираног HVAC канала, кроз узорачну комору за 
детекцију дима. Струјање ваздуха се одвија на бази разлике 
притисака ваздуха која постоји у каналу док је он у 
функцији, уз брзину ваздуха 1 - 20m/s. Кућиште коморе за 
узимање узорака је од ABS пластике, нивоа заштите IP54, 
сиве боје RAL7001 

      

  

 Аl цев за узимање узорака ваздуха, l = 0,6 m ком 1     
 Прибор за заптивање ком 1     
 SINTESOTM,S-LINE, ASA или одговарајући модел истих 

или бољих карактеристика Адресабилни аутоматски 
оптички детектор пожара 

ком 1   
  

 SINTESOTM,S-LINE, C-LINE или одговарајући модел 
истих или бољих карактеристика Подножје 
адресабилних детектора пожара 

ком 1   
  

ТС 
10.9 

SINTESOTM или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика систем за 
узимање узорка ваздуха из просторије 
са трафо боксом 

ком 1   
  

 Систем обезбеђује стално струјање 
ваздуха, преузетог из надзиране просторије са трафо боксом, 
кроз узорачну комору за детекцију дима. Струјање ваздуха 
се обезбеђује уградњом вентилатора и струјање се одвија 
брзином 1 - 20m/s. Кућиште коморе за узимање узорака је од 
ABS пластике, нивоа заштите IP54, сиве боје RAL7001 

    

  

 ПВЦ цев за узимање узорака ваздуха, l =6 m ком 1     
 Прибор за заптивање ком 1     
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 SINTESOTM,C-LINE, DA или одговарајући модел истих 
или бољих карактеристика Адресабилни аутоматски 
оптичко- 
термички детектор пожара 

ком 1   
  

 SINTESOTM,S-LINE, C-LINE  
или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика Подножје адресабилних 
детектора пожара 

ком 1   
  

ТС 
10.10 

SINTESOTM или одговарајући модел истих или бољих 
карактеристика Адресабилни улазно/излазни модул 

ком 1     

 Компатибилан са централним уређајем постављеним у фази 
1 
Микропроцесорски контролисан улазно/излазни модул, који 
поседује 4 безнапонска контактна излаза и 4 надзирана 
контактна улаза са LED-ом за приказ статуса, грешке, теста 
и сл. Степен заштите IP 30 

      

  

 Кућиште за уградњу транспондера, заштита IP54. ком 1     
ТС 

10.11 
Алармна сирена 

ком 32     

 Алармна сирена, са јачином звука већом од 105dB/1m, 
подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за 
монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54/IP65, 
израђена од беле ABS пластике 

      
  

 Додатно постоље за AGN 24.6 ili ALB 24, за IP66 
категорију заштите или одговарајући модел истих или 
бољих карактеристика 

ком 32   
  

ТС 
10.12 

Проширење софтверског пакета за централни надзор 
система за дојаву пожара.Компатибилан са постојећим 
системима , комуникација путем BacNET протокола, под 
оперативним системом Виндовс, графички приказ штићеног 
простора на глобалном нивоу и на нивоу адресних 
елемената датих овом спецификацијом, текстуални приказ 
свих текућих и меморисаних догађаја, меморисање и 
штампање свих догађаја у систему 
Компатибилан са постојећим централним системом за 
надзор и управљање BMS-ом који функционише на објекту 
типа Siemens Desigo Insight. Протоколарна интеграција на  
Desigo Insight." 

ком 1   

  

 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ       
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ТС 
10.13 

Испорука и полагање кабла FE180/PH90 2x1.5mm2, по 
регалима или у инсталационим цевима 

m 870     

ТС 
10.14 

Испорука и полагање кабла JH(St)H 2x2x0.8mm по регалима 
или у инсталационим цевима 

m 4700     

ТС 
10.15 

Испорука и полагање гибљиве ребрасте инсталационе цеви 
пречника 16mm, без халогених елемената 

m 4700     

 НАПОМЕНА : ПНК регали су обухваћени 
предмером свеске 5.1 

 
    

  

ТС 
10.16 

Монтажа и повезивање опреме у пољу 
ком 460     

ТС 
10.17 

Тестирање, програмирање система, примпредаја, 
достављање техничке документације као и обука корисника 

кпл. 1     

ТС 
10.18 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
10.19 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА:   
11.ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
11.1 

Радови на демонтажи постојеће инсталације. 
 
 Демонтира се комплетна постојећа електро инсталација у 
објекту. Радови се изводе по спратовима у синхрону са 
радовима осталих струка. У току радова на једном спрату не 
сме се пореметити нормално функционисање осталих 
садржаја на другим спратовима. У случајевима када то није 
могуће постићи, треба поставити привремене инсталације. 
Привремене инсталације извести у складу са важећим 
прописима. Позиција обухвата и одвоз и трајни смештај 
демонтиране опреме и материјала. 

      

  

 Радови комплет  нч 1100     
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ТС 
11.2 

Припремни радови обухватају: 
      

 упознавање са пројектом и осталом документацијом       
 отварање градилишта       
 упоређење пројекта са стварним изведеним стањем на 

објекту.  
Пробна размеравања и усаглашавања 

    
  

 Пријем и ускладиштење предвиђеног материјала, опреме, 
потребног алата за рад. 

      

 Завршни радови на изради инсталација обухватају:       
 Израда радионичке документације за разводне ормане и 

један повезани примерак се ставља у сам орман за потребе 
одржавања, остали примерци се предају Инвеститору. 
Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка 

    
  

 обележавање инсталације (натпис, симболи, позиције, 
таблице упозорења итд.) 

      

 Рашчишћавање и чишћење градилишта       
  Обука корисника за руковање инсталацијом уз испоруку 

упутства за руковање и одржавање инсталације. 
        

  Испорука целокупне атестно техничке документације о 
опреми и радовима потребне за технички пријем и добијање 
употребне дозволе. 

      
  

 Технички пријем и примопредаја инсталације крајњем 
кориснику са израдом извештаја који потписују службена 
лица: стручни надзор, представник извођача радова и 
руководилац радова. 
 
Учешће у техничком пријему и отклањање примедби. 

      

  

 Израда пројекта изведеног објекта у три примерка који се 
предају инвеститору (три копије графичке документације) и 
један примерак на CD -у. 

пауш 1   
  

ТС 
11.3 

Ангажовање механизације по потреби  
пауш 1     

ТС 
11.4 

Испитивање инсталације са мерењем отпора изолације, 
отпора уземљења и отпора петље са издавањем службеног 
Извештаја о испитивању. 

      
  

 Комплет пауш 1     
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ТС 
11.5 

Пуштање у погон са пробним радом. Извршити проверу 
функционалности инсталације и аутоматике. Мерења у 
условима реалне експлоатације. Сва остала потребна 
мерења.  
 
Припрема извештаја о пробном раду. 

пауш 1   

  

ТС 
11.6 

Монтажа и повезивање опреме на постављену кабловску 
инсталацију 

ком 1     

ТС 
11.7 

Програмирање, конфигурисање опреме и пуштање система у 
рад 

ком 1     

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:   
12.ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТС 
12.1 

Инжењеринг услуге на организацији грађења, припрема 
атестно техничке документације за телекомуникационе 
радове 

пауш 1   
  

ТС 
12.2 

Израда радионичких детаља потребних за извођење радова пауш 1     

ТС 
12.3 

Израда детаљне спецификације резервних делова са 
наведеним ценама, очекиваним веком трајања и роковима 
испоруке. 

пауш 1   
  

ТС 
12.4 

Израда детаљног плана редовног одржавања уређаја и 
опреме, са наведеним ценама услуге и материјала, и 
периодом одржавања. 

пауш 1   
  

УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:   
УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:   

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 
НАПОМЕНА: објекат неће бити у потпуности исељен у току извођења радова, те је потребно водити рачуна о томе да ће се радови изводити по сегментима 
простор за одлагање грађевинског отпада је ограничен те је потребно рачунати да се сав шут носи директно на депонију без дужег задржавања у оквиру градилишта 
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1.ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
1.1 

 
Демонтажа постојеће радијаторске инсталације (радијатора, 
цеви, цевних носача, арматуре, изолације), одвожење и 
одлагање до најближе депоније. - објекат неће бити у 
потпуности исељен у току извођења радова, те је потребно 
водити рачуна о томе да ће се радови изводити по 
сегментима. 
 - простор за одлагање грађевинског отпада је ограничен те 
је потребно рачунати да се сав шут носи директно на 
депонију без дужег задржавања у оквиру градилишта  
Укупно радијатора: 348 ком 
Укупно цеви 
DN15-DN100: 1800 m 
Отприлике 50.000kg отпада 
 пауш 1 

  

  

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:   
2.ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАТОРСКИХ КОНВЕКТОРА  

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
2.1 

Набавка и испорука зидних вентилаторских конвектора са 
измењивачем топлоте за ДВОЦЕВНИ систем у комплету са 
дистрибутивном решетком и пумпом за одвод кондензата 

      
  

 

НАПОМЕНА: Вентилорски конвектор се повезује на 
БМС преко собног контролера који је обрађен у 
поглављу 3.2.3 
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 Расхладни флуид: вода 7/12°C         
 Температура ваздуха у просторији-зима: 20°C         
 Температура ваздуха у просторији-лето: 26°C         

 
произвођач: 
"Daikin" “или одговарајуће” 

      

 FWT 05CT   
  
  

ком 

  
  
  

40 

    
 Инсталисани капацитет хлађења: 4,5 kW     
 Конденз пумпа     
 Ел.прикључак: 100W (230V/50Hz)     
 FWT 03CT 

  
  
  

ком 

  
  
  

193 

    
 Инсталисани капацитет хлађења:  2,8kW     
 Конденз пумпа     
 Ел.прикључак: 100W (230V/50Hz)     
 Додатна опрема за зидни вентилатор конвектор:       

 Модул за повезивање на собни контролер ком 233     
ТМ 
2.2 

Монтажа и прикључење вентилатор конвертора на цевну 
мрежу, само радна снага 

ком 235     

ТМ 
2.3 

Набавка и уградња навојне кугласте славине 
        

 DN20 (R3/4" ) PN16 ком 362     
 DN25 (R1" ) PN16 ком 108     

ТМ 
2.4 

Испорука и уградња. Притисно независни Комбиновани 
балансни и контролни вентил, навојни, са електромоторним 
погоном, са косим вретеном, ПН16, tmax=90°C.  Вентил има 
следеће функције: контролна, балансна, предподешавање, 
мерење протока и расположивог диференцијалног притиска, 
затварање. Кућиште од Аметала, заптивно седиште EPDM . 
Дигитална нумеричка ручица са минимум 100 позиција 
подешавања. Вентил има два самозатварајућа мерна  
прикључка, један испред печурке вентила тако да постоји 
могућност мерења расположивог диференцијалног притиска 
када је вентил у затвореном положају. 

    

  

 Произвођач: "IMI Hydronic"  “или одговарајуће”       
 Тип вентила:  TA COMPACT P “или одговарајуће”        
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Покретач: EMO T NC 24 ili 230V  “или одговарајуће” 

 DN20 (R3/4") PN16 qmax = 0,21 - 1,15 m³/h; Min ΔP= 15 kPa ком 193     
 DN25 (R1") PN16 qmax = 0,37 - 2,15 m³/h; Min ΔP= 23 kPa ком 40     

ТМ 
2.5 

Набавка и уградња флексибилних цеви за повезивање 
вентилатор конвектора на челични цевовод заједно са 
прелазним комадима - спојницама.  

      
  

 DN20, L=500mm ком 386     
 DN25, L=500mm ком 80     

ТМ 
2.6 

Набавка и уградња вентила за пражњење  
DN15 

ком 235     

ТМ 
2.7 

Набавка и уградња аутоматског одзрачног вентила 
DN15 

ком 235     

ТМ 
2.8 

Набака, израда и монтажа одзрачне посуде у комплету са 
озрачном цеви  alpex Ø10mm до најближег канализационог 
сливника комплетно са термоизолацијом  

      
  

  - димензија одзрачног суда  DN65x130 ком 58     
ТМ 
2.9 

Набавка и уградња челичне шавне цеви  SRPS EN 10217-1 
(Č.1212) 

        

 Ø 168,3x4,5 (DN150) m 160     
 Ø 139,7x4 (DN125) m 280     
 Ø 114,3x3,6 (DN100) m 150     
 Ø 88,9x3,2 (DN80) m 80     
 Ø 76,1x3,2 (DN65) m 40     
 Ø 60,3x2,9 (DN50) m 350     
 Ø 48,3x2,6 (DN40) m 480     
 Ø 42,4x2,6 (DN32) m 320     
 Ø 33,7x2,6 (DN25) m 820     
 Ø 26,9x2,6 (DN20) m 1400     

ТМ 
2.10 

Помоћни материјали као што су кисеоник, електроде, 
лукови, редуцири пресека  итд)  

        

 30% од вредности цеви пашл 30%     
ТМ 
2.11 

Чишћење и двоструко фарбање темљном бојом отпорном на 
повишену температуру 

m² 680     

ТМ Израда и монтажа носача опреме, носача цевовода, израда kg 20500     
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2.12 клизних и фиксних ослонаца за дилатацију цевовода од 
профилисаног челика, обујмица, хилти трака и слично уз 
претходно чишћење и фарбање основном бојом. Обрачунати 
по kg. уграђеног материјала 

ТМ 
2.13 

Набавка материјала и изолација цеви грејне и расхладне 
инсталације самогасивим изолационим цевним плаштом са 
парном браном у комплету са материјалом за спајање 
(лепило и траке) 
Коефицијент топлотне проводљивости: 0,04 W/mK 
Температурни распон:  -50°C do +105°C 

    

  

 DN150 (дебљина изолације 32mm) - Halogen Free m 160     
 DN125 (дебљина изолације 32mm) - Halogen Free m 280     
 DN100 (дебљина изолације 32mm) - Halogen Free m 150     
 DN80 (дебљина изолације 32mm) - Halogen Free m 80     
 DN65 (дебљина изолације 32mm)  - Halogen Free m 40     
 DN50 (дебљина изолације 32mm)  m 350     
 DN40 (дебљина изолације 32mm) m 480     
 DN32 (дебљина изолације 19mm) m 320     
 DN25 (дебљина изолације 19mm) m 820     
 DN20 (дебљина изолације 19mm) m 1400     

ТМ 
2.14 

Набавка и уградња самолепљиве фолије за механичку 
заштиту цевовода 
Произвођач: "Armacell" “или одговарајуће” Тип: Arma-
Check Silver “или одговарајуће” 

m² 1360   
  

ТМ 
2.15 

Цеви за одвођење кондензата, од материјала са високим 
физичким перформансама и отпоран је на корозију и 
хемијска једињења као што су: киселине, алкали, високо 
слане супстанце и многе друге. Колена, рачве итд. укључени 
у јединичну цену дужине. Специфициране су цеви за 
хоризонтални и вертиклани развод, производ  NIBCO, Тип 
PVC-U “или одговарајуће” 

      

  

  Ø32 m 800     
ТМ 
2.16 

За гумене заптивне прстенове и чепове, као и за вешаљке на 
маx 1 м предвиђа се проценат од дужине цеви 

пауш 30%     

ТМ 
2.17 

Пластична савитљива армирана црева за спајање кондензних 
извода са одводом. Црева се уводе у гумени чеп са рупом ма 
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прихватну цев Ø32. Просечна дужина црева 0.5 m. 

  Ø32 ,  L=0.5m ком 235     
ТМ 
2.18 

 Бушење преграда за пролаз цеви, просечне дебљине 20cm 
заједно са поправком отвора 

ком 400     

ТМ 
2.19 

Обрада продора противпожарних зидова заштитном масом 
ватроотпорности F90 / F120 изведену одстране овлашћеног 
лица са одговарајући м атестима важећим у Републици 
Србији 

ком 80   
  

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАТОРСКИХ КОНВЕКТОРА:   
3.ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
3.1 

Набавка и монтажа панелних радијатора у ХИГИЈЕНИК 
издведби, у комплету са фабричким носачима и ослонцима, 
у складу са стандардом ВДИ 6036 - АWК 3 категорије (за 
"високе" захтеве - јавни простори, итд...) 
Произвођач: "Керми" или други проивођач или одговарајући 
модел истог или бољег  квалитета и карактеристика 
Тип: Therm-x2 Profile -K Hygiene (FH0) “или одговарајуће” 

    

  

 ТИП20 600         
 ТИП20 600/600 ком 2     
 ТИП20 600/800 ком 10     
 ТИП20 600/1000 ком 17     
 ТИП20 600/1200 ком 43     
 ТИП20 600/1400 ком 14     
 ТИП20 600/1600 ком 6     
 ТИП20 600/1800 ком 14     
 ТИП20 600/2000 ком 2     
 ТИП20 600/2300 ком 6     
 ТИП30 600       
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 ТИП30 600/800 ком 16     
 ТИП30 600/1000 ком 5     
 ТИП30 600/1200 ком 98     
 ТИП30 600/1400 ком 10     
 ТИП30 600/1600 ком 27     
 ТИП30 600/2000 ком 7     
 ТИП30 300       
 ТИП30 300/1400 ком 10     
 ТИП30 300/2000 ком 2     
 ТИП30 300/2600 ком 2     

 

Набавка и монтажа панелних радијатора у комплету са 
фабричким носачима и ослонцима, у складу са стандардом 
VDI 6036 - АWК 3 категорије (за "високе" захтеве - јавни 
простори, итд...). Произвођач: "Керми" “или одговарајуће” 
Тип: Therm-x2 Profile-K (FK0) “или одговарајуће” 

    

  

 ТИП33 600       
 ТИП33 600/800 ком 2     
 ТИП33 600/1000 ком 10     

ТМ 
3.2 

Набавка и испорука цевних радијатора у комплету са 
ручним оџрачним вентилима и носачима CLR 600x1000 ком 45     

ТМ 
3.3 

Монтажа радијатора и израда радијаторских веза 
ком 348     

ТМ 
3.4 

Регулатори диференцијалног притиска 
Испорука и уградња. Сет за одржавање диференцијалног 
притиска са навојним прикључком. Сет се састоји од 
Балансног вентила тип СТАД “или одговарајуће”  и 
Регулатора диференцијалног притиска тип СТАП “или 
одговарајуће”, PN20, тмаx=120°C. Сет има следеце 
функције: балансирање, мерење и предрегулацију протока, 
мерење и регулација диференцијалног притиска, затварање, 
закључавање. Кућиште од Аметала 
Произвођач: "IMI Hydronic"  “или одговарајуће” 
или другог произвођача истог квалитета и карактеристика   

  

  

 СТАД 50/СТАП 50 (Р2") (Опсег подешавања: 20 - 80 кPа) ком 1      
 СТАД 40/СТАП 40 (Р6/4") (Опсег подешавања: 10 - 40 кPа) ком  1     
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 СТАД 32/СТАП 32 (Р5/4") (Опсег подешавања: 10 - 40 кPа) ком  1     
 СТАД 25/СТАП 25 (Р1") (Опсег подешавања: 10 - 60 кPа) ком 18     
 СТАД 20/СТАП 20 (Р3/4") (Опсег подешавања: 5 - 25 кPа) ком 29     
 СТАД 15/СТАП 15 (Р1/2") (Опсег подешавања: 5 - 25 кPа) ком 4     

ТМ 
3.5 

Набавка и монтажа радијаторских навијака за двоцевни 
систем грејања са могућношћу регулације регулационом 
скалом и подеоцима Произвођач: 
"IMI Hydronic"  “или одговарајуће” Тип: 
STK “или одговарајуће”  DN15 ком 348 

  

  

ТМ 
3.6 

Набавка и монтажа радијаторског вентила са термо-главом у 
антивандал изведби. 
Термостатски радијаторских вентил са термостатском 
главом , са континуалним предподешавањем, навојни,  
PN10, тмаx=120°C. Вентил има следеце функције: 
контролна, предподешавање  протока и затварање.  Кућиште 
од месинга, заптивно седиште EPDM 
. Тело вентила према следећим захтевима:– KEYMARK 
 сертификовано и тестирано према ДИН ЕН 215. 
Термостатска глава: са скривеним подешавањем, у 
антивандал изведби, издржава оптерећење од 1000Н, 
термостат пуњен течношћу, максималним хистерезисом од 
0,2 К,  М 30 x 1.5 навојна веза за везу са вентилом, опсег 
подешавања 8 °C – 26 °C. 
Произвођач:IMI 
Hydronic-HEIMEIER; “или одговарајуће” 
тип вентила: Calypso Exact “или одговарајуће” 
тип термостатске главе: Б 
DN15 ком 348 

  

  

ТМ 
3.7 

Набавка и монтажа хромиране цеви за повезивање вентила и 
навијка 
Dužina: 585 mm 
DN15 ком 45 

  
  

ТМ 
3.8 

Набавка и монтажа уводника цеви у радијаторски навијак  
DN15 ком 348     

ТМ 
3.9 

Набавка и монтажа украсне розете на месту изласка цеви из 
зида 
DN15 (R1/2'' ) ком 696 

  
  

ТМ Набавка и монтажа челичних бешавних цеви         



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 215 од 237 

3.10 

 Ø 114,3x3,6 (DN100) m 160     
 Ø 88,9x3,2 (DN80) m 120     
 Ø 76,1x3,2 (DN65) m 90     
 Ø 60,3x2,9 (DN50) m 63     
 Ø 48,3x2,6 (DN40) m 48     
 Ø 42,4x2,6 (DN32) m 290     
 Ø 33,7x2,6 (DN25) m 320     
 Ø 26,9x2,6 (DN20) m 290     
 Ø 21,3x2,6 (DN15) m 450     

ТМ 
3.11 

Помоћни материјал за монтажу цеви (гас, фитинзи) 
30% од вредности цеви пaшл 30%     

ТМ 
3.12 

Чишћење и двоструко фарбање темљном бојом 
m² 260     

ТМ 
3.13 

Набавка и монтажа синтетичких цеви за радијаторско 
грејање 
Тип: Alpex-Duo “или одговарајуће” 
Максимална радна температура: 80°C 
Ø20x2 
 m 3900 

  

  

ТМ 
3.14 

Набавка и монтажа заштитне бужир цеви 
m 3900     

ТМ 
3.15 

Помоћни материјал (фитинзи) за монтажу синтетичких цеви 
60% од вредности цев пауш 60%     

ТМ 
3.16 

Набавка материјала и изолација цеви грејне инсталације 
изолационим цевним плаштом у комплету са материјалом за 
спајање (лепило и траке) и са олагањем цевног плашта 
ал.лимом.     

  
  

 Коефицијент топлотне проводљивости: 0,04 W/mK         
 Температурни распон: -50°C do +105°C         
 DN100 (дебљина изолације32mm) - Halogen Free m 160     
 DN80 (дебљина изолације32mm) - Halogen Free m 120     
 DN65 (дебљина изолације32mm)  - Halogen Free m 90     
 DN50 (дебљина изолације32mm)  - Halogen Free m 63     
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 DN40 (дебљина изолације32mm)  - Halogen Free m 48     
 DN32 (дебљина изолације19mm) m 290     
 DN25 (дебљина изолације19mm) m 320     
 DN20 (дебљина изолације19mm) m 290     
 DN15 (дебљина изолације19mm) m 4350     

ТМ 
3.17 

Набавка и уградња самолепљиве фолије за механичку 
заштиту цевовода 
Произвођач: "Армацелл" или одговарајуће" 
Тип: Arma-Check Silver “или одговарајуће” m² 520 

  
  

ТМ 
3.18 

Набавка и монтажа прелазног комада Ц/Пластичне 
1/2" / Ø20*2 mm ком 632     

ТМ 
3.19 

Набака, израда и монтажа одзрачне посуде у комплету са 
одзрачном цеви alpex Ø10мм до најближег канализационог 
сливника комплетно са термоизолацијом  
- димензија одзрачног суда DN50x100 ком 58 

  
  

ТМ 
3.20 

Пробијање отвора у зиду за пролаз грејних цеви и поправка 
отвор ком 900     

ТМ 
3.21 

Набавка и монтажа заштитне цеви, које се уграђују у зидове 
и међуспратне конструкције просечне дебљине 30 cm. 
Дужина пролазне цеви износи 35cm ком 900 

  
  

ТМ 
3.22 

Израда заштитне гипс-картон облоге ентеријерско облагање 
топловода m² 580     

ТМ 
3.23 

Израда и монтажа носача опреме, носача цевовода, израда 
клизних и фиксних ослонаца за дилатацију цевовода од 
профилисаног челика, обујмица, хилти трака и слично уз 
претходно чишћење и фарбање основном бојом. Обрачунати 
по kg уграђеног материјала kg 3000 

  

  

ТМ 
3.24 

Обрада продора противпожарних зидова заштитном масом 
ватроотпорности F90 / F120 изведену одстране овлашћеног 
лица са одговарајући м атестима важећим у Републици 
Србији ком 80 

  
  

УКУПНО.ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА:   
4. РЕГУЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА/ХЛАЂЕЊА 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
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ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
4.1 

Набавка и монтажа собног контролера за управљање 
термичким процесима грејања и хлађења (двоцевни систем), 
повезивања сезора отворености прозора, и могућношћу 
повезивања на БМС. Опрема се испошучује у комплету са 
каблирањем, повезивнајем и пуштањем у рад ком 215 

  

  

ТМ 
4.2 

Комуникациони, сигнални кабл (према захтеву произвођача 
опреме) m' 3000     

 УКУПНО РЕГУЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА/ХЛАЂЕЊА:   
5.ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА И ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
5.1 

Набавка и монтажа купатилског вентилатора за извлачење 
ваздуха  за зидну утрадњу са повезивањем на канал 
Комплетно са повезивањем и пуштањем у рад. 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' 
Тип: BF 150S ''или одговарајуће'' 
Потребни проток 150 m³/h 
Потребни напон 20 Pa 
Ел. подаци 30 W (230V, 50Hz) ком 175 

  

  

ТМ 
5.2 

Набавка и уградања сензора покрета са временским 
кашњењем за вођење каналског вентилатора 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' 
Тип: IR24-P ''или одговарајуће'' 
24 AC/DC ком 20 

  

  

ТМ 
5.3 

Набавка и монтажа неповратних клапни са опругом за 
монтажу на кружне канале, следећих карактеристика: 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' 
Тип: RSK 150 ''или одговарајуће'' ком 175 

  
  

ТМ 
5.4 

Набавка и монтажа противкишних вентилационих решетки 
заједно са заштитним мрежама против инсеката и фазонским 
комадима за уградњу, следећих карактеристика 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' ком 175 
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Тип: IGC-LI-150 (150 m³/h) ''или одговарајуће'' 
 

ТМ 
5.5 

Набавка и монтажа кровне капе за извлачење ваздуха, у 
комплету са потребним прибором за монтажу на кров, 
затварање и дихтовање продора 
Произвођач: "Lindab" ''или одговарајуће'' 
Типa: VHL 200 ''или одговарајуће'' 
Димензије прикључкa: Ø200mm 
Габарити: 315, H=250mm  
dp=20Pa 
Тежина: 2,9 kg 
Количина ваздуха: 200-250 m³/h ком 30 

  

  

ТМ 
5.6 

Набавка и монтажа вентилационог вентила за одсисавање 
ваздуха 
Боја по избору пројектанта ентеријера. 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' 
Тип: Balance – E ''или одговарајуће'' 
Ø200, 150m3/h ком 14 

  

  

ТМ 
5.7 

Набавка и монтажа канала кружног попречног пресека 
(спиро канала) фабричке израде комплетно са спојним 
материјалом и сл..Ставка подразумева и обујмице за 
причвршчивање и вешање. Минимална количина цинка  
275g/m²     

  

  

  Ø200 m 1650     
  Ø160 m 1320     

ТМ 
5.8 

Набавка и монтажа елемената за канале кружног попречног 
пресека (спиро канале) 
- лукови 
- колена 
- редукције 
- T комади 
- прелазни комади са кружног на квадратни 
- X комади 
Фабричке израде комплетно са елементима за спајање и 
вешање. 
Понудити 50% од вредности кружних канала 
Тачне количине обрачунати након монтаже уз оверу 
стручног надзора пауш 50% 
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ТМ 
5.9 

Пробијање и поправка зидова за пролаз ваздушних канала.  
рупе димензија: Ø200 i Ø160 ком 343     

ТМ 
5.10 

Обрада продора противпожарних зидова заштитном масом 
ватроотпорности F90 / F120 изведену одстране овлашћеног 
лица са одговарајући м атестима важећим у Републици 
Србији ком 320 

  
  

ТМ 
5.11 

Израда и монтажа конзоле, држача за опрему и уређаје, од 
профилисаног челика, обујмице, хилти трака и слично уз 
претходно чишћење и фарбање основном бојом. Обрачунати 
по kg. уграђеног материјала kg 1500 

  
  

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА И ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА:   
6.ОДРЖАВАЊЕ НАДПРИТИСКА У ЕВАКУАЦИОНОМ СТЕПЕНИШТУ 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
6.1 

Набавка и монтажа кровног вентилатора убацивање ваздуха 
за кровну уградњу са повезивањем на канал 
Комплетно са повезивањем и пуштањем у рад. 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' 
Тип: DHA 630DV sileo 3ph/400V 
Потребни проток : 13.000 m³/h 
Потребни напор  50 Pa 
Ел. подаци: 1,5kW (230V, 50Hz) ком 2 

  

  

ТМ 
6.2 

Набавка и монтажа ‚моторне заптивне клапни са опругом за 
монтажу на кружне канале, у комплету са покретачем, 
следећих карактеристика 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' 
На сигнал централе за дојву пожара, клапна се у потпуности 
отвара 
Тип: DKIR1-630-DV9 ''или одговарајуће'' ком 2 

  

  

ТМ 
6.3 

Набавка и монтажа самоподне надпритисне клапне, у 
комплету са противкишном жалузином и заштитном 
мрежицом, са припадајућом опремом за монтажу, 
подешавање и пуштање у рад. 
Произвођач  "Systemair" ''или одговарајуће'' ком 2 
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Притисак отварања: 50 Pa 
Максимални  проток : 9.700 m³/h 
700x700mm 

  
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ НАДПРИТИСКА У ЕВАКУАЦИОНОМ СТЕПЕНИШТУ: 

  

 7.ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА НА ПРИСТУПНИМ РАМПАМА 
 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
7.1 

Набавка и монтажа електричног грејаног кабла (или грејне 
мрежице) за електрично подно грејање.  
Произвођач "Devi" ''или одговарајуће'' 
Тип: DeviSnow 30T ''или одговарајуће''     

  
  

 Deviflex™ DTCE-30 / 30W/m / 110m ком 4     
 Deviflex™ DTCE-30 / 30W/m / 70m ком 2     
 Deviflex™ DTCE-30 / 30W/m / 27m ком 2     
 заједно са термостатом-тајмером ком 6     

 
све комплетно посављено и повезано у функционалну 
целину         

ТМ 
7.2 

Набавка и уградња система регулације инсталације за 
површинско отапање снега и леда са свим потребним 
сензорима (цевним сензором температуре, метеролошким 
сензорима и подним) и могућношћу управљања са електро 
грејним каблом. 
Произвођач  Tekmar  ''или одговарајуће'' 
Регулациона група се састоји од: термостата са 
програматором и сензора влаге и температуре (V+Т) за 
спољњу уградњу. Комплетно са пуштањем у рад и 
електричним увезивањем. ком 1 

  

  

УКУПНО ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА НА ПРИСТУПНИМ РАМПАМА:   
8. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Једини
ца мере 

Количина 
Једини

чна 
цена 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
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без 
ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
8.1 

Припремни радови обухватају: 
        

  - упознавање са пројектом и осталом документацијом         
  - отварање градилишта         

 
 - упоређење пројекта са стварним изведеним стањем на 
објекту         

  - пробна размеравања и усаглашавања         

 
 - пријем и ускладиштење предвиђеног материјала, опреме, 
потребног алата за рад, оксигена и дисугаса.         

 Завршни радови на изради инсталација обухватају:         

 
- израда упутства за руковање и одржавање у три примерка 
од којих један треба застаклити, урамити и окачити на видно 
место.     

  
  

 
 - обележавање инсталације (натпис, симболи, позиције, 
хидрауличка шема)         

  - рашчишћавање и чишћење градилишта         

 
  - обука корисника за руковање инсталацијом уз испоруку 
упутства за руковање и одржавање инсталације.         

 
  - испорука целокупне атестно техничке документације о 
опреми и радовима потребне за технички пријем и добијање 
употребне дозволе.     

  
  

 

 - технички пријем и примопредаја инсталације крајњем 
кориснику са израдом извештаја који потписују службена 
лица: стручни наџор, представник извођача радова грејања и 
руководилац радова. Учешће у техничком пријему и 
отклањање примедби.     

  

  

 
 - израда радионичких -извођачких детаља неопходне за 
извођење радова         

   - израда пројекта изведеног објекта у три примерка који се 
предају инвеститору (три копије графичке документације) и 
један примерак на ЦД -у пауш 1 

  
  

ТМ 
8.2 

Ангажовање механизације за подизање опреме, кровних 
капа за вентилацију пауш 

1     

ТМ Испирање целокупног система водом минимално два пута  пауш 1     
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8.3 

ТМ 
8.4 

Пуњење система радним медијумом на радни притисак. 
пауш 1     

ТМ 
8.5 

Извести испитивање воденог грејног система по актуелном 
стандарду, које се састоји од: 
- термотехничко испитивање 
- испитивање заптивностиi, 6 bar, 24h 
- дилатационо испитивање пауш 1 

  

  

ТМ 
8.6 

Програмирање и параметрирање контролера, пуштање у рад   
пауш 1     

ТМ 
8.7 

Урегулисање комплетне инсталације и пуштање у погон са 
пробним радом и извршеним термотехничким 
испитивањима у складу са СРПС М.Е6.012. Урадити 
елаборат-извештај о извршеном мерењу и регулацији 
протока по гранама прикључака. 
Урегулисање инсталације грејања и вентилације,  извршити 
помоћу атестираних инструмената са мерењем температура 
и протока уз израду елабората о извршеном мерењу и 
регуалцији. Мерења и регулацију обавља специјализована 
организација за ову врсту радова пауш 1 

  

  

ТМ 
8.8 

 
 
 
 
 
 

Праћење рада грејне и расхладне инсталације након 
пуштања у рад у временс ком интервалу од два месеца 
(чишћење филтера, прилагођавање рада инсталације и 
параметара аутоматике стварним потребама.) 

пауш 1 

  

  

ТМ 
8.9 

Извршити проверу функционалности комплетираних 
кругова аутоматике, као и регулацију истих са израдом 
извештаја који потписују стручни наџор, представник 
произвођача аутоматике и руководилац радова. пауш 1 

  
  

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:   
9.ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
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ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ТМ 
9.1 

Инжењеринг услуге на организацији грађења, припрема 
атестно техничке документације за машинске радове. пауш 1     

ТМ 
9.2 

Израда радионичких детаља потребних за извођење радова 
пауш 1     

ТМ 
9.3 

Израда детаљне спецификације резервних делова са 
наведеним ценама, очекиваним ве ком трајања и роковима 
испоруке. пауш 1 

  
  

ТМ 
9.4 

Израда детаљног плана редовног одржавања уређаја и 
опреме, са наведеним ценама услуге и материјала, и 
периодом одржавања. пауш 1 

  
  

ТМ 
9.5 

Израда детаљног пројекта изведеног објекта -  уношење 
измена насталих у току извођења радова. Измене се уносе у 
електронску  и папирну форму пројекта у зависности којом 
формом располаже извођач радова. Унете измене оверава 
одговорни извођач радова и  према њима се израђује 
Пројекат изведеног објекта. 
 пауш 1 

  

  

УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:   
УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ, МАТЕРИЈАЛИ И ОПРЕМА:   

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

1. МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

 

Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Једини
ца мере 

Количина 

Једини
чна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  без ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

ГП 
1.1 

Набавка ручних апарата ''S-9'' за почетно гашење пожара 
прахом ком 30     

ГП 
1.2 

Набавка табли за означавање ''МЕСТО ЗА ВАТРОГАСНИ 
АПАРАТ'' 

ком 30     

ГП 
1.3 

Монтажа ручних апарата за гашење пожара ком 30     
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ГП 
1.4 

Монтажа табли за означавање ''МЕСТО ЗА ВАТРОГАСНИ 
АПАРАТ'' 

ком 30     

УКУПНО МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА:   
 

 
ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  
 
 
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

 

 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 
ЕЛЕКТОРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 
МАШИНСКИ РАДОВИ, МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА: 

 

 
МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

 

 
 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 
 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 
НАПОМЕНА: 
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Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 
документације. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
(5) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
(6) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
(7) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 

ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 
без ПДВ-а. 

(8) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 
 

Редни 
број 

Опис радова Материјал/опрема и 
захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

 
 
 
 
 
 
АГ 12.5 
 

ФАСАДНИ 
ЈЕДНОКРИЛНИ 
ПРОЗОР  
Набавка материјала, 
израда и уградња прозора 
од високоотпорног тврдог 
PVC-а са шестокоморним 
системом профила са 
ојачањем израђеним од 
челичних поцинкованих 
профила.  
Прозор застаклити 
нискоемисионим стаклом 
са испуном од аргона. 
Оков стандардан за овај 
тип столарије. Отварање 
прозора око вертикалне и 
хоризонталне осовине.  
Боја бела. 
Захтевани коефицијент 
пролаза топлоте за цео 
склоп U≤1,15 W/m²K. 
У ставку урачунати 
постављање адаптера за 
потпрозорску даску 
("подшток"), типске PVC 
окапнице са спољашње 
стране и типске PVC 
потпрозорске клупице са 
унутрашње стране. 
Прозоре испоручити са 
свим поклопним 
лајснама. 
Мере проверити на лицу 
места. 
Обрачун по комаду 

 
 
 
 
Високоотпорни тврди 
PVC-а са шестокоморним 
системом профила  
ојачање израђена од 
челичних поцинкованих 
профила  
стакло са испуном од 
аргона. 
Боја бела. 
Захтевани коефицијент 
пролаза топлоте за цео 
склоп U≤1,15 W/m²K. 
Уз конкурсну 
документацију доставиит 
и одговарајући атест. 

  

ЕЕ 3.11 Надградна светиљка 
израђена у ЛЕД 
технологији димензија 
600x600мм, за опште 
осветљење. Кућиште и 
рефлектор светиљке је од 
челика, док је оптика и 
заштита оптике светиљке 
направљена од 
поликарбоната. Степен 
механичке заштите је 
IP20. Уједначеност боје  
SDCM (0.38,0.38) <5. 
Светиљка се испоручује у 
комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000К, 
електронским DALI  
предспојним уређајима и 

Надградна ЛЕД светиљка 
димензија 600x600мм. 
Степен механичке 
заштите је IP20. 
Уједначеност боје  SDCM 
(0.38,0.38) <5. Боја 
светлости 4000К, индекс 
репродукције боје Ra 
већи од 80. Ефикасност 
светиљке мин  100lm/W, 
укупан иницијални флукс 
система је 3600lm.  
Укупна снага система 
максималноo 36W.  
Уз конкурсну 
документацију доставиит 
и одговарајући атест. 
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индексом репродукције 
боје Ra већи од 80. 
Ефикасност светиљке 
мин  100lm/W, укупан 
иницијални флукс 
система је 3600lm.  купна 
снага система 
максималноo 36W. 
Светиљка одговарајућа 
типу Philips CoreLine 
Panel RC125B 
LED36S/840 PSU W60L60 
NOC + надградни рам. 
Тип из пројекта С1 

ЕЕ 3.14 Надградна светиљка са 
једним светлосним 
извором, израђена у ЛЕД 
технологији, предвиђена 
за монтажу на зид или 
плафон, кружног облика 
пречника 285 мм и 
дубине 85 мм. Боја 
кућишта бела. Оптика 
симетрична, степен 
исијавања 120 степени. 
Степен механичке 
заштите је IP44. 
Светиљка се испоручује у 
комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000К, 
електронским 
предспојним уређајима. 
Ефикасност светиљке је 
минимум 80lm/W.  
Укупна максимална снага 
система је 14,5W. 
SСветиљка треба да је 
усклађена са европским 
директивама који важе за 
производе, да има CE 
знак.  
Светиљка одговарајућа 
типу Philips WL060V 
LED11S/840 PSU II WH 
“или одговарајуће”. 
Тип из пројекта С4 

Надградна ЛЕД светиљка 
. Кружног облика 
пречника 285мм и дубине 
85 мм. Оптика 
симетрична, степен 
исијавања 120 степени. 
Степен механичке 
заштите је IP44. Боја 
светлости 4000К, 
Ефикасност светиљке 
минимум 80lm/W.  
Укупна максимална снага 
система је 14,5W. 
Уз конкурсну 
документацију доставиит 
и одговарајући атест. 

  

ТС 1.1 Агрегациони свич са 
најмање 12 портова 1/10G 
SFP+, пратећим 
софтвером, модулима 
кабловима, лиценцама и 
подршком произвођача за 
замену неисправног 
хардвера у трајању од 12 
месеци – Cisco WS-
C3850-12XS или 
одговарајући модел истих 
или бољих 
карактеристика 

Агрегациони свич са 
најмање 12 портова 1/10G 
SFP+ 

  

ТС 1.2 Приступни свич – ТИП 1 
са најмање 48 портова 
10/100/1000Base-T и 4 
порта 1G SFP са 

Приступни свич –са 
најмање 48 портова 
10/100/1000Base-T и 4 
порта 1G SFP 
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пратећим софтвером, 
модулима и кабловима – 
Cisco WS-2960X-48FPS-L 
или одговарајући модел 
истих или бољих 
карактеристика 

ТС 1.3 Рутер – ТИП 1 са најмање 
6 портова 
10/100/1000Base-T и 2 
порта 1G SFP са 
пратећим софтвером, 
модулима, кабловима, 
лиценцама и подршком 
произвођача за замену 
неисправног хардвера у 
трајању од 12 месеци – 
Cisco ISR4331-VSEC/K9 
или одговарајући модел 
истих или бољих 
карактеристика 

Рутер са најмање 6 
портова 10/100/1000Base-
T и 2 порта 1G SFP  

  

ТС 2.1 Контролер Wi-Fi мреже 
са најмање 4 порта 
10/100/1000Base-T, 
једним Мултигигабит 
портом и једним 
редундантним портом, 
пратећим софтвером, 
модулима, кабловима, 
лиценцама и подршком 
произвођача за замену 
неисправног хардвера у 
трајању од 12 месеци – 
Cisco AIR-CT3504-K9 
или одговарајући модел 
истих или бољих 
карактеристика 

Контролер Wi-Fi мреже 
са најмање 4 порта 
10/100/1000Base-T, 
једним Мултигигабит 
портом и једним 
редундантним портом,  

  

ТС 2.3 Access Point уређај са 
најмање једним портом 
10/100/1000Base-T, 
подршком за 802.11ac 
Wave2, 2x2:2 SU/MU 
MIMO, 200 клијената по 
сваком фреквентном 
опсегу 2.4 GHz и 5 GHz и 
интегрисаним Bluetooth 
4.1 предајником – Cisco 
AIR-AP1815I-E-K9 или 
одговарајући модел истих 
или бољих 
карактеристика 

Access Point уређај са 
најмање једним портом 
10/100/1000Base-T, 
подршком за 802.11ac 
Wave2, 2x2:2 SU/MU 
MIMO, 200 клијената по 
сваком фреквентном 
опсегу 2.4 GHz и 5 GHz и 
интегрисаним Bluetooth 
4.1 предајником 

  

 
ТС 3.1 

 
IP PBX сервер са 
могућношћу 
имплементације додатних 
сервера у кластер, у циљу 
обезбеђивања редундансе 
у active-active режиму, 
Cisco Business Edition 
6000H (M5) Appliance или 
одговарајући модел истих 
или бољих 
карактеристика 
 

 
IP PBX сервер са 
могућношћу 
имплементације додатних 
сервера 
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ТС 5.4 Софтвер за сваки 
појединачни прикључени 
уређај. Брзина дефектаже 
и отклањања кварова на 
одређеном делу система 
морају бити у најкраћем 
могућем року. 
Гарантовани период 
одзива подршке 
произвођача у случају 
грешака, или замене 
неисправних компоненти 
морају бити у најкраћем 
могућем року.  Oсновни 
систем видео надзора, сви 
његови елементи (камере, 
мрежни снимачи, радне 
станице, сервери за 
аналитику, корисничка  
апликација) су од истог 
произвођача чиме се 
обезбеђује дуготрајност и 
исплативост система. 
Јединствена гаранција 
коју произвођач нуди за 
свој систем, као што је 
гаранција за 
компатибилност свих 
компоненти система са 
наредним верзијама, како 
софтверским тако и 
хардверским минимум 10 
година уназад. (SUP for 
single device connection 
(12m) или одговарајући 
модел истих или бољих 
карактеристика) 

single device connection 
(12m)  

  

ТС 5.6 Мрежни видео 
снимач/алармни сервер. 
Симултано снимање 200 
стримова и преглед 25 
стримова. Укупни трупут 
до 2Gbps, симултано 
снимање и преглед у 
пуном frame rate-у и 
пуној резолуцији на 
камерама истог 
произвођача. HDD 
конфигурисан у RAID6 
преко хардверског 
контролера укупног 
капацитета 100TB. 
Подржане камере са 
ONVIF стандардом 
других произвођача. 
Алармни сервер за 
снимање и логовање 
аларма и догађаја са овог 
система или других 
интегрисаних система. 
Пребацивање на 
фаиловер снимач у 
систему за повећану 
отпорност и редудансу. 

Симултано снимање 200 
стримова и преглед 25 
стримова. Укупни трупут 
до 2Gbps. HDD 
конфигурисан у RAID6 
преко хардверског 
контролера укупног 
капацитета 100TB. 
Подржане камере са 
ONVIF стандардом 
Могућност рада у Mirror 
или Hot standbuy режиму. 
Интелигентна VMS 
(Video Management 
Software) Аутоматско 
додавање воденог жига 
приликом снимања. и 
приликом експортовања 
снимљеног материјала.  
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Има могућност рада у 
Mirror или Hot standbuy 
режиму. Интелигентна 
VMS (Video Management 
Software) апликација 
тачно зна на ком снимачу 
се који део снимка једне 
или више камера налази 
како би оператеру 
пружила континуиран 
преглед и извоз 
снимљеног матријала.  
Опција за менаџент 
брисања или заштиту 
снимљенг материјала 
преко полиса. 
Аутоматско додавање 
воденог жига приликом 
снимања и приликом 
експортовања снимљеног 
материјала. Гаранција 
произвођача: 3 године са 
Next Business Day Onsite 
Service.  Мрежни видео 
снимач  - ТИП1 
(Enterprise NVR-AS 4000 
RA100TB Windows или 
одговарајући модел истих 
или бољих 
карактеристика). 

ТС 5.9 Радна станица за 
оператера 64 4SIF 
стримова при 30fps, 14 
HD стримова при 30fps, 
13 4Mbps стримова при 
20fps, 4 4K стримова при 
30fps (LIVE) i 25 4SIF 
стримова при 30fps, 12 
HD стримова при 30fps, 7 
4Mbps стримова при 
20fps, 3 4K стримова при 
30fps (PLAYBACK). 
Оперативни систем 
Windows 10 pro 64bit. 
Процесор Intel® Core™ i7 
(Quad Core, 3.4Ghz). 
RAM меморија: 16GB 
DDR4 (2x8GB, 
2133MHz). ОС HDD 1 x 
256GB SSD (PCIe NVMe 
Class 40). Мрежни 
интерфејс 100/1000 BaseT 
RJ-45. Графичка карта 
AMD FirePro(TM) W4100 
2GBQuad mDP, подржава 
до четири HD или три 4К 
излаза за монитор. 
Испоручује се са: USB 
миш и тастатура, кабал за 
напајање, 4 x mDP to 
DisplayPort каблова. 
(Hybrid NVR Workstation 
или одговарајући модел 
истих или бољих 

Радна станица са 64 4SIF 
стримова при 30fps, 14 
HD стримова при 30fps, 
13 4Mbps стримова при 
20fps, 4 4K стримова при 
30fps (LIVE) i 25 4SIF 
стримова при 30fps, 12 
HD стримова при 30fps, 7 
4Mbps стримова при 
20fps, 3 4K стримова при 
30fps (PLAYBACK). 
Оперативни систем 
Windows 10 pro 64bit. 
Процесор Intel® Core™ i7 
(Quad Core, 3.4Ghz). RAM 
меморија: 16GB DDR4 
(2x8GB, 2133MHz). ОС 
HDD 1 x 256GB SSD 
(PCIe NVMe Class 40). 
Мрежни интерфејс 
100/1000 BaseT RJ-45. 
Графичка карта AMD 
FirePro(TM) W4100 
2GBQuad mDP, подржава 
до четири HD или три 4К 
излаза за монитор. 
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карактеристика) 
 

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у 
обрасцу структуре цена. 
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу 
структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне 
документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни 
број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити 
наведени критеријуми. 
 
Напомена: 
За ставке ТС 1.1, ТС 1.2, ТС 1.3, ТС 2.1, ТС 2.3, ТС 3.1, ТС 5.4, ТС 5.6 и ТС 5.9 обавезно је 
доставити доказ да је понуђач овлашћен од стране произвођача предметне опреме/софтвера 
или канцеларије произвођача на територији Републике Србије, за продају предметне 
опреме/софтвера на територији Републике Србије, реферисан на предметну набавку и 
наручиоца. 
Доказ представља потписан и оверен документ (МАФ - овлашћење) који мора бити издат од 
произвођача предметне опреме/софтера или представништва произвођача/локалне канцеларије 
на територији Републике Србије на меморандуму произвођача, потписан од стране одговорног 
лица произвођача или представништва произвођача/локалне канцеларије, који доказује да је 
понуђач овлашћен за продају опреме/софтвера који су предмет дела јавне набавке. 
 
За документ издтат на страном језику, потребно је доставити оверен превод на српски језик, од 
стране судског тумача. 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 
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XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година 
производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели: 
 
 

Редни 
број 

Врста и тип Количина 
Година 

производње 

Облик 
поседовања 

(својина, 
закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  
 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

6.  
 
 

    

7.  
 
 

    

8.  
 
 

    

9.  
 
 

    

10.  
 
 

    

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  
уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 
 
 

Ре
дн

и 
бр

. 

Назив уговора 
(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 
намена објекта)  

Година 
завршетка 

реализације 
уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

 
 
 

   

      

     

     

     

     

     

     

 
Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији 
је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у 
следећој табели: 
 
 
 

Ре
дн

и 
бр

ој
: 

Име и презиме 
извршиоца: 

Број лиценце: 

Назив понуђача / 
учесника у 
заједничкој 

понуди код кога 
је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 
 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 
лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 
извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 
сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 
документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 



_________________________________________________________________________________ 
Град Суботица, Градска управа / Конкурсна докуметација за ЈН К 35/19 | 235 од 237 

XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
Назив наручиоца изведених радова: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
 
 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 
за потребе наручиоца  _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 
 

6) _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 
Датум почетка радова:________________________ 
 
Датум завршетка радова:______________________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 
 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 
уз понуду. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  
 
 
 
 

И З Ј А В У 
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 
ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА РЈ 

„ДОМ ДУДОВА ШУМА“ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ИЗ СУБОТИЦЕ  буде изабран као 
најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах 
по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова 
који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до 
предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.  

 
 
 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 
групе понуђача. 
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XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 
ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 
 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 
____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 
Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 
који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 
техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 
бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис 

   

 
 

 
 
 
За Наручиоца: _______________________      М.П. 
 (п о т п и с) 
 
 
 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 
била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 
члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

 


