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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца: Градска управа града Лознице 
Адреса наручиоца: ул. Карађорђева бр. 2, 15300 Лозница 
Матични број: 07169981 
ПИБ: 101196408 
Шифра делатности: 8411 
Интернет страница наручиоца: www.loznica.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 су добра. 

 
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: Зоран Томић, Данијела Мирковић, сваког радног дана од 

08 до 14 часова 
бр. телефона: 015/879-209, 015/879-258 
е-mail адреса: ztomic@loznica,rs  dmirkovic@loznica.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 од дана 
отварања понуда. 
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је: ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА 

ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ, 
ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОКВИРУ ОБЈЕКТА ОПШТЕ 
БОЛНИЦЕ ЛОЗНИЦА ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 

 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 
71320000 Услуге техничког пројектовања 
44621200-1 Котлови 
45331110-0 Радови на инсталацији котлова 
44163120-7 Цеви за даљинско грејање 
45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију 
45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова 

 
 

2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – УВОД; ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА; ОПИС 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА; ПРЕДМЕТ И ОБИМ ПОНУДЕ, ПОДАЦИ ЗА НАБАВКУ, 

ИСПОРУКУ, МОНТАЖУ ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ; ОБАВЕЗЕ 
ПОНУЂАЧА; НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА; РОК ЗА НАБАВКУ ДОБАРА; МЕСТО ИСПОРУКЕ; ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
 

1. УВОД 
 

Технички опис постојеће котларнице, топловодне мреже и топлотних подстаница 
 

Постојећа котларница на  мазут се налази у подруму објекта 5 – Дом здравља. Постојећи 
топловодни котлови на мазут су топлотне снаге 2x3,5 MW и користе се за потребе грејања док 
тређи парни котао продукције 1 t/h паре се користи за потребе вешераја и кухиње. Подземни 
резервоари за мазут се налазе бочно од објекта ка постојећој саобраћајници у улици Др. Миленко 
Марин одакле се котлови снабдевају енергентом. Постојећи котлови са пратећом опремом су у 
лошем стању и на граници издржљивости, па је из тог разлога инвеститор одлучио да изгради 
нову котларницу на биомасу (дрвна сечка) и лако лож уље, топловод и топлотне подстанице. 

Постојећи температурни режим у котларници тренутно не прелази 75/55 °C 
потис/поврат. Из разделника/сабирника преко гранских циркулационих пумпи се топла вода 
дистрибуира топловодом, који је укопан у бетонском каналу, све до топлотних подстаница. 
Предвиђена је и замена постојећег топловода новим топловодом са израдом нових 
запорних/одмуљних/одзрачних шахти. 

Постојећи систем грејања је директан без измењивача топлоте. Такође, не постоје 
калориметри за мерење потрошње топлотне енергије објеката нити локални термометри за 
мерење температуре потиса и поврата.  

Температурни режим топлотних подстаница је  75/55 °C. 
Опис стања постојећих топлотних подстаница са фотографијама је дат детаљно у 

техничком опису свеске 6 – Свеска машинских инсталација. 
 
2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКТА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ 

УЉЕ 
 

Предвиђена локација котларнице је на катастарској парцели КП 3502 КО Лозница општа 
болница Лозница. Парцела се налази у урбаном делу града Лознице где је изграђена сва потребна 
комунална инфраструктура за прикључење новог објекта котларнице. У склопу идејног решења 
је приказана локација котларнице на овереном катастарско топографском плану. 

Објекат котларнице је армирано-бетонски објекат спратности ПР. Димензије објекта у 
основи су 16,7m x 18,7m. Растојање објекта од постојећих објеката и саобраћајница је приказана 
у ситуационом плану. 

 
Бруто површина објекта је 312,00 m2 и висине у слемену 12 метара. Складиште сечке је 

нето површине 91,75 м2. Зид између котларнице и складишта је армирано-бетонски. Спољашњи 
зидови су армирано-бетонски дебљине 30 сm. Унутар котларнице, у склопу истог пожарног 
сектора, је планиран простор за руковаоца (надзорна соба са рачунаром) и санитарије. 
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Приступне саобраћајнице и платои, преко којих се врши транспорт и манипулација са 
дрвном сечком, треба да буду довољне носивости за кретање шлепера и утоваривача. 

 
3. ОПИС ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИЗГРАДЊЕ У 

ОКВИРУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предвиђена је изградња следећих инвестиционих објеката: 
 

А. Котларница на  дрвну сечку и лако лож уље у оквиру опште болнице Лозница 
комплет са пратећим инфраструктурним инсталацијама водовода, канализавије, 
хидрантском мрежом, електроенергетским инсталацијама и телекомуникационим и 
сигалним инсталацијама; 
 
Б. Инфраструктурне инсталације, које обухватају дистрибутивни топловод и 
топловодне прикључке (који повезују нову котларницу са грејаним објектима); 
 
Ц. Топлотне подстанице у грејаним објектима.  
За објекте под редним бројем 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 12 предвиђена је набавка и 
уградња термостатских вентила са термоглавом у антивандал изведби. 
 

 
А. КОТЛАРНИЦА НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ 
 

Техничким решењем се предвиђа изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље.  
Новопројектована котларница снабдева топлотном енергијом потрошаче за грејање 

објеката и припрему топле потрошне воде. Капацитети котловских јединица су одређени према 
топлотним капацитетима следећих потрошача: 

Списак објеката који се снабдевају топлотном енергијом преко нове котларнице  

Редни 
број 

Назив 
објекта 

С
п

ра
тн

ос
т Бруто 

површина 
објеката 

m2 

Нето 
површин

а 
објеката 

m2 

Грејна 
површина 

m2 

Топлотно 
оптерећење 
пре санације 

kW 

Топлотно 
оптереће
ње после 
санације 

kW 

Усвојени 
конзум 

kW 

1 Хирургија Су+П+2 6110,20 4888,16 4888,16 635,4  630 

  
Објекат у 
изградњи 

Су+П+2 6237,80 4990,24 4990,24  850 
850 

2 Интерно П+1   2594,52 2594,52  214,55 215 

3 Дечије 1 и 2 П+1 1890,00 1512,00 1512,00 135+50  135+50 

4 

Техничка 
служба, 
кухиња и 
ресторан 

П 1032,00 825,60 825,60 237,3  

115+130 

5 
Дом 
Здравља 

П+3 6040,00 4832,00 4832,00 628,1  
630 

6 Психијатрија     729,95 729,95  52,3 55 
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7 Онкологија П 228,00 182,40 182,40 23,7  25 

8 Патологија П 317,60 317,60 317,60 39,3  40 

9 
Грудно и 
АТД 

    1102,29 1102,29  81,1 
82 

10 
Инфективн
о 1,2 

П 697,00 557,60 557,60 40+30  
40+30 

  Укупно     22.532,3 22.532,3   3027 

 

Укупни топллотни капацитет потрошача износи 3027 kW.  

Укупан капацитет котлова на дрвну сечку је 2MW (1500kW + 500kW), а капацитет једног котла 
на лож уље износи 2000 kW.  

Колтови на дрвну сечку покривају базно оптерећење и прелазне режиме током грејне сезоне. 
Такође, мањи котао на дрвну сечку (500 kW) је предвиђен за рад ван грејне сезоне за 
подмирење потреба за припрему топле потрошне воде.  
У случају повећане потребе за топлотном енергијом (вршно оптерећење) предвиђено је да су 
упали котао на лако лож уље.  
Складиштење ЛЛУ се остварује у подземном двоплашном резервоару за ЛЛУ запремине 5m3. 

Регулација котлова аутоматски се води преко заједничког система ЦНС. Аутоматику 
котларнице треба направити  тако да котао на лож уље ради у два случаја:  

1. у случају вршног топлотног оптерећења, када капацитет котлова на дрвну сечку (базно 
оптеређење) није довољан да задовољи потребе за топлотном енергијом - аутоматика 
стартује котао на лож уље. 

2. у случају хаваријског испада или застоја у раду котларнице на дрвну сечку - аутоматика 
стартује котао на лож уље.  

Технички опис котлова на дрвну сечку 
 
Котлови се израђују и испитују према стандарду ЕН 303-5. 
Котлови су састављени из коморе за сагоревање сечки са покретно степенастом решетком по 
целој дужини. Елементи решетке за сагоревање су израђени од температурно постојаног 
челика. Ложиште се ради од челичног котловског лима и опремљена је водено хлађеним 
каналом у зони довода горива. За достизање оптималних резултата сагоревања, котлови су 
опремљени системом довода ваздуха за сагоревање, односно примарног, секундарног и 
терцијалног ваздуха. 
У комору за сагоревање се ставља температурно постојане шамотне облоге и додатно се 
изолује са посебном температурном изолацијом, са комором за прегревање ваздуха за 
сагоревање, ради се и одвојено регулација довода терцијалног, секундарног и примарног 
ваздуха за сагоревање. 
Регулација дозирања ваздуха за сагоревање се изводи са посебним клапнама и френкфентно 
вођеним електро-моторним погонима.  
 
Котао на дрвну сечку од 500 кW је опремљен са вертикалним измењивачима и интегрисаним 
системом чишћења димних гасова (турбулаторима). 
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Котао на дрвну сечку од 1500 кW је опремљен са хоризонталним измењивачем и пнеуматским 
чишћењем измењивача. 
 
Изолација котла је направљена од изолације најмање 100 mm од минералне вуне у челичном 
плашту. 
Челична оплата котла је антикорозивно заштићена са заштитним лаком.  
Канал за отпепељивање се састоји од система аутоматског транспорта пепела са пужем у 
уграђену посуду за пепео. 
Котлови се испоручују комплетно са прибором за чишћење, прикључним прирубницама, 
микро прекидачем врата, регулацијским и сигурносним термостатима и граничним 
термостатом протока. 
 
Карактеристике котлова: 
 
Котлови  се састоје од: 

 Система за дозирање дрвне сечке у виду пужног транспортера који погони електромотор 
са френкфетним регулисањем. 

 Противпожарне клапне - клапна осигураваја доводни пут горива у котао и обезбеђују 
раздвајање пужних транспортера од пожара. 

 Система заштите котла од превисоке температуре у ложишту. 
 Заштитног измењивача, за заштиту котла од повећања температуре котловске воде. 
 Система за аутоматско паљење горива. 
 Система аутоматског чишћења димних цеви.  
 Система аутоматског чишћења сагоревајуће коморе - покретне решетке. 
 Система пужног транспортера са електро-моторним погоном са аутоматским одвозом 

пепела из сагоревајућег простора у покретну посуду за пепео. 
 Аутоматике за заштиту котла од прениске температуре повратне воде. 
 Система принудне промаје котла од стране вентилатора за димне гасове који ради у 

спрези са вредностима подпритиска у ложишту котла. 
 Система рециркулације димних гасова од стране вентилатора за рециркулацију димних 

гасова у спрези за Ламба сондом. 
  Контролни орман аутоматике са Тоуцх дисплејом где је смештена сви неопходни 

елементи за контролисање и несметани рад котлова и котловске 
опреме(пужева,вентилатора,клапни. 

 Модул за контролисање грејних кругова. 
 Регулација Ламбда – сонде. 

 
Котлови на дрвну сечку заједно са пратећим складишним и транспортним системом 
морају бити пројектовани за рад на дрвну сечку следећих карактеристика: 
Гориво - дрвна сечка у складу са SRPS EN ISO 17225-4 :2015:  

 Класа сечке А2 - све врсте дрвета (највише букве и смрче)  

 Насипна густина BD160 дo BD250  

 Величина сечке P16S дo P45S  

 Садржај влаге М25 до M55  

 Садржај пепела А1.0 до А3.0  
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Номинална снага и степени сигурности котловских јединица на дрвну сечку (500 kW и 
1500 kW) мора бити доказана за следеће референтно гориво:  

Референтно гориво - дрвна сечка, следећих карактеристика: 
- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 
- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 
- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 
- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN 

ISO 18134-2:2017, 
- садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 
- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 
Напомена: цео процес  треба да прати PLC контролер на основу података сензора температуре 
у ложишту, температуре у димним гасовима, подацима Ламбда сонде,температуре у повратном 
воду котла и сл. Процес таложења чађи у котлу  се своди на минимум  пошто је рад свих 
погона котла од вентилатора ваздуха, димних гасова, рециркулације димних гасова као и 
циркулационих пумпи френкфентно регулисан  тако да процес чишћења пепела се одвија 
аутоматски,  а пепео се смешта у контејнер веће запремине. Све ово узрокује непрекидан рад 
котлова,  изузев када је потребно извршити чишћење гасног тракта котла услед запрљања и у 
случају редовног сервиса или непредвиђених околности (хаваријског рада котла). 
 
Технички опис котла 1500 кW 
 
Котао треба номинално да ради у температурском режиму 90/65°C и притиску од 6 бар.  
Топлотна снага котла у опсегу 450 – 1500kW при  сагоревању захтеваног горива. 
Номиналана снага котла од 1500kW (за захтевано референтно гориво). 
Котловска опрема треба да се састоји од: 
- Пужа за довод дрвене сечке у ложиште - обезбеђује континуиран довод горива у ложиште. 
- Противпожарне клапне - осигурава доводни пут горива у котао и обезбеђује раздвајање 
пужних транспортера од пожара. 
-Вентилатора димних гасова - служи за одржавање стабилног стања подпритиска у котлу и 
одвајања димних гасова. 
- Пужа за одпепељавање - служи за транспорт пепела из котла у монтажну посуду за пепео 
прикључену уз котао. 
- Контејнера за пепео  – покретни контејнер за пепео на точковима. 
- Рециркулација димних гасова - Систем рециркулације димних гасова је повезан са 
регулацијом температуре ложишта, смањује емисије Nox и штити шамотну облогу котла код 
употребе сувих али и влажних материјала. У комбинацији са континуалном регулацијом броја 
обртаја вентилатора димних гасова остварује оптимално сагоревање дрвне биомасе. 
- Изолација за рециркулацију димних гасова - изолација је израђена од минералне вуне у 
облози од алуминијумског лима. 
- Пнеуматског чишчења измењивача котла са компримованим ваздухом - честице прашине из 
ложишта се издувавају помоћу компримованог ваздуха у мултициклон. 
 Напомена: Потребно је обезбедити довољну количину компримованог ваздуха! 
- Регулација ваздуха за сагоревање се заснива на подацима ЛАМБДА сонде (мерењу кисеоника 
у струји димних гасова) као и мерењу температуре димних гасова тако да у спрези са промајом 
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на страни димних гасова и регулатором подпритиска у ложишту остварује оптимално 
сагоревање. 
Ваздух се удувава примарно преко покретне решетке, секундарно - кроз млазнице на 
страницама котла и шамотне облоге и терцијални ваздух - у подручју мешања и сагоревања 
димних гасова. Износ и транспортни систем сечки има аутоматски погон и уграђена је заштита 
погона од прегоревања. Систем има уграђену цевну спиралу за хлађење котла, на пример код 
појаве високе температуре у систему реагује аутоматски. 
- Регулација подпритиска за ложиште - у спрези са мултициклоном одржава константан 
подпритисак у котлу. 
- Мултициклон - ради у спрези са регулацијом подпритиска и обезбеђује издвајање честица 
прашине из димних гасова –количина прашине после мултициклона испод 80 mg/m3. 
- Термостатски хлађени вентил - за хлађење котла у случају настанка повишене температуре и 
услед нестанка струје. 
- Регулација температуре резервоара топлоте у две тачке - обезбеђује мерење и регулацију 
температуре у акумулатору топлоте. 
- Регулација једног грејног круга – управља и регулише температуру полазног вода 
узависности од тренутних потреба система и спољне температуре. 
- Додатак за управљања акумулатором топлоте у 5 тачака – омогућава повезано деловање котла 
у зависности од потребе система. 
- Контрола нивоа материјала у пресипним каналима – онемогућава преливање и затпавање 
горива изнад нивоа дозвољених вредности. 
- Програм визуализација за котао инсталираном на рачунару - омогућава преглед статуса стања 
система преко рачунара. 
Оквирни габарити котла 1500 kW: ДxШxВ (4360mmx4220mmx4600mm). Простор око котла за 
неопходну манипулацију и одржавања предвидети у зависности од препорука произвођача за 
понуђени тип котла-минимална бочна растојања 0,8 m за пролаз, а између котлова 1 m. 
 
Технички подаци котла 500 kW 
 
Котао треба номинално ради у режиму 90/65°C и притиску од 6 бар.  
Топлотна снага котла у опсегу  150 – 500 kW при  сагоревању захтеваног горива. 
Номиналана снага котла од 500 kW (за захтевано референтно гориво). 
Котловска опрема треба  да се састоји од: 
- Стандардног пужног дозирног система за пуњење котла са противпожарном клапном -
обезбеђује континуирано снабдевање котла са дрвном сечком и има уграђен водено хлађени 
улазни део у котао. 
- Вентилатора димних гасова - служи за одржавање стабилног стања потпритиска у котлу и 
одвајања димних гасова. 
- Рециркулације димних гасова - из димњака у ложиште. Систем рециркулације повезивањем 
са регулацијом температуре ложишта смањује емисију оксида Nox и штити шамотну облогу 
котла код употребе сувих али и влажних материјала. 
- Аутоматско чишћење коморе за сагоревање - пужни транспортер преко ЕМ погона одваја 
пепео у жељену посуду за пепео. 
- Контејнер за пепео 3 из ложишта-челична колица за пепео за причвршћивање на аутоматски 
систем одпепељевања из ложишта. 
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- Систем аутоматског чишћења димних цеви измењивача - служи за аутоматско одстрањивање 
честица прашине унутар димних цеви измењивача. 
- Посуда за пепео испод топлотног измењивача - пужем се допрема пепео из измењивача до 
посуде за пепео који се налази поред котла. 
- Аутоматско паљење котла помоћу врућег ваздуха - служи за аутоматску паљење горива у 
комори за сагоревање. 
- Хлађење плашта котла - у случају повишене температуре у систему аутоматски се покреће 
систем хлађења плашта котла. 
- Регулација котла - комадни орман - управља комплетном котловском аутоматиком. 
- Контрола подпритиска у ложишту котла-вентилатор свежег ваздуха - ваздух се удувава 
примарно преко покретне решетке, секундарно - кроз млазнице на страницама котла и шамотне 
облоге и терцијални ваздух - у подручју мешања и сагоревања димних гасова. 
- Термостатски хлађени вентил - за хлађење котла у случају настанка повишене температуре и 
услед нестанка струје. 
- Регулација једног грејног круга – управља и регулише температуру полазног вода у 
зависности од тренутних потреба система и спољне температуре. 
- Програм визуализација за котао инсталираним на рачунару- омогућава преглед статуса стања 
система преко рачунара. 
Оквирни габарити котла 500 kW: ДxШxВ (3600mmx3000mmx2660mm). Простор око котла за 
неопходну манипулацију и одржавања предвидети у зависности од препорука произвођача за 
понуђени тип котла - минимална бочна растојања 0,8 m за пролаз, а између котлова 1 m. 
 
Опрема за дозирање дрвне сечке у складиште: 
 
Убацивање дрвне сечке у складиште се ради преко камиона са покретним дном. На зиду 
складишта се монтирају покретна врата тако да камион целом својом ширином може да 
приступи складишту и да истовари сечку. 
У складишном простору дрвне сечке предвиђен је хидраулични под састављених од 
цилиндара/гурача. Гурачи током истовара се покрећу напред/назад и тако распоређују 
равномерно дрвну сечку у складиште. Они се постављају на конструкцију и профиле који су 
уливени у бетонско дно пода складишта који су додатно осигуравају са фиксним вијцима. 
Цилиндри се погоне преко хидрауличног агрегата смештеном у складишту дрвне сечке. 
Дрвна сечка се непрестано помера у правцу кретања хидрауличних цилиндара/гурача а у 
повратном ходу се сечка додатно уситњава тако да се са хидрауличним гурачима може 
дозирати и дрвна сечка већих димензија од стандардних и тиме додатно осигуравају систем 
дозирања од могућег заглављивања. 
Контролу  и заштиту од превелике количине сечке контролишу фотосензори  уграђени у 
складишту сечки. 
 
За достизање висине сечке у складишту преко висине истовара до 4 м из шлепера, користи се 
утоваривач мини багер са кашиком, величина кашике од 0,3 m3- 0,45 m3,снага мотора од 35 до 
55 kW. Утовривач је обавеза општине Лозница. 
Само мини утоваривач може по потреби да гази по хидрауличном покретном поду током 
насипања сечки док за камион и шлепер то не важи.  
 Време истовара шлепера дрвне сечке са покретним дном је од 30 минута до 1 сат. 
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У поду  складишта на излазу из хидрауличног система се поставља два дозирна пужна 
транспортера (за сваки котао по један) којима се дрвна сечка транспортује даље до угаоних 
пужних дозатора и тако до котловског дозирног уређаја.  
  
Предвиђена су три комплета хидрауличних цилиндара-гурача оквирних димензија комплета 
ШxД – 2000mm x 12000mm. 
 
Опис котла на лож уље снаге 2000 kW 
 
Котао на ЛЛУ је  тропромајни изолован цилиндрични блок котао са пламеном цеви и димним 
цевима у комплету са гориоником и комадним орманом аутоматике. Котао треба да буде 
опремљен сигурносно регулационим елементима за несметан рад. 
Оквирни габарити котла 2000 kW:ДxШxВ (3300mmx1500mmx1900mm). Котао на ЛЛУ је 
смештен у посебној просторији одвојен од колтова на дрвну сечку. Простор око котла за 
неопходну манипулацију и одржавања предвидети у зависности од препорука произвођача за 
понуђени тип котла - минимална бочна растојања 0,8 m за пролаз а између котлова 1 m. 
 
Карактеристике котла: 
Номинални капацитет котла    2000 kW 
Степен корисности уље (према EN 12953 део 
индиректна метода)      92,1% 
Степен корисности при отперећењу 75%   93,1% 
Степен корисности при отперећењу 50%   94,1% 
Степен корисности при отперећењу 25%   94,7% 
Температура активирања сигурносног граничника 110 °C 
Средња температура потиса котла    90 °C 
Средња температура поврата котла   70 °C 
Мин. дозвољена температура поврата котла   50 °C 
Мин. дозвољена температура потиса котла   70 °C 
Притисак активирања сигурносног вентила  6 bar 
Максимални допуштени радни натпритисак   6 bar 
Номинални пречник потпис/поврат прикључка  DN125 
Називни притисак прикључка потиса/поврата  PN16  
Дебљина изолације најмање    100 mm 
Садржај воде пун      2500 l 
Запреминско оптеређење ложишта    1,2 MW/m³  
Температура димних гасова     200 °C 
Квалитет водe (у складу са Operating Manual "Directive water condition" B004) 
Укупна маса пуног котла са уграђеном опремом  7300 kg 
Гориво       LFO / лако уље за ложење ЕL 
Стандард за гориво      (DIN 51603 T1) 
Топлотна моћ Hu (на 0 0С)     11,89 kWh/kg 
Максимални вискозитет     6 mm2/s 
Референтна температура за вискозитет (уље)  20 °C 
Укупни капацитет горионика     2170 kW 
Масени проток горива      183 kg/h  

Сви подаци су базирани на садржају О2 у сувом димном гасу  2,70%. 
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Филтери за отпрашивање димних гасова 
 
Испоручилац опреме је обавезан да у пројекту за грађевинску дозволу (ПГД) изврши 
проверу емисије прашкастих материја, СО, NОx за конкретну изабрану опрему за 
комплетно постројење, која мора да задовољи захтеве ГВЕ за прашкасте материје у 
складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из 
постројења за сагоревање Сл. Гласник број 6 од јануара 2016. за средња постројења за 
сагоревање – граничне вредности емисија за чврста горива при запреминском уделу 
кисеоника у отпадном гасу од 11%.  
Граничне вредности :  
Прашкасте материје ГВЕ=20mg/Nm3  
Угљен моноксид ГВЕ=150mg/Nm3  
Оксиди азота ГВЕ=250mg/Nm3  
Азот субоксид ГВЕ=150mg/Nm3  
Оксиди сумпора ГВЕ=250mg/Nm3  
Органске материје ГВЕ=10mg/Nm3 

 

Одвајање пепела 
Пепео настао сагоревањем се скупља у посуде које су постављене уз котао на биомасу. Посуде 
треба да буду опремљене точковима што омогућава да се одгурају и испразне у централни 
контејнер за прикупљање пепела који треба да буде у близини котларнице. Пројектом 
предвидети централни контејнер од челичног лима, запремине 3m3, затвореног типа да се пепео 
не би расипала. 
 
Димњаци    
То је двослојни димњак од нерђајућег лима - препоручљив материјал по DIN са ознаком W.Nr. 
1.4404, 1.4571, 1.4539 или еквивалентан, спољашни плашт од Ст 37.2 , топлотна изолација са 
ојачаним ребрима, израђен и складу са статичним прорачуну по DIN 4133. Видљиви делови 
димњака морају бити у складу са спољашношћу  објекта.  
За котао 1500 kW је предвиђен димњак пречника 600 mm активне висине цца 10 m, а за котао 
500 kW је предвиђен димњак пречника 400 mm активне висине цца 10 m. 
За котао на лож уље је предвиђен димњак пречника 450 mm активне висине цца 10 m. 
Ове висине димњаке су информативне и могу се кориговати у накнадним фазама 
пројектне документације у складу са изабраним типом котла и приложеним 
хидрауличким прорачуном висине димњака на основу прорачуна аерозагађења. 
Емисије морају бити у складу  са Законом о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС, бр. 36/09) и 
Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја („Сл. Гласник РС, бр. 71/10 и 
6/11). 
Као доказ се прилаже типски извештај о мерењима израђеним од стране акредитоване 
институције.  
По покретању грејног уређаја и после једногодишњег рада изабрани понуђач врши мерење 
емисија.  
 
Димни канали 
Димњачки канали -  могу се радити од инокса или од  ватроотпорног материјала отпорног на 
корозију. 
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Израђују се димни канали који повезују излаз из котла и димњак. Сви димни канали су 
термоизоловани са минералном вуном у Ал опшивци. 
 
Акумулатор топлоте  
Минимална укупна запремина акумулатора топлоте је 40 m3. Због висине простора усвојена су 
2 акумулатора запремине сваки од 20.000 l. Они служе да омогуће оптималан рад кола/котлова, 
као и за складиштење топлотне енергије у прелазном периоду. Истовремено краткотрајно 
обезбеђују топлотну енергију у случају повећане потребе за њом. Акумулатори топлоте служе 
и као хидрауличка скретница. 
Акумулатори су вертикалне посуде са прикључцима за улаз/излаз топле воде (потис/поврат) и 
са прикључцима за сонде. Акумулатори су термоизоловани каменом вуном са дебљином 
минимум 100 mm. 
Топла вода из котлова се одводи у акумулаторе топле воде, у горњу, топлију зону, а из 
акумулатора се враћа у котлове из доње хладније зоне. Сваки од котлова има засебан 
прикључак на акумулаторима.  
Из акумулатора топле воде се вода из горње, топлије зоне, одводи у разделник топле воде, 
одакле се дистрибуира у потисни део топловода. Такође се из сабирника топле воде, повратна 
вода враћа у акумулатор у доњој, хладнијој зони.  
Акумулатор топле воде се израђује од челичног лима P235GH или P265GH, цилиндричне 
конструкције, вертикалног типа, са ослонцима (ногама). 
Акумулатор топле воде се израђује у складу са радионичком документацијом испоручиоца. 
Оквирни габарити: 
Димензија пречник x висина :  Ø2200mm x 6000mm 
Маx дозвољени притисак.   6 bar  
Маx дозвољена температура :  110 ⁰C 
Прикључци:    DN200 
Број комада:    2 
 
Одржавање притиска, одзрачивање инсталације и допуњавање система грејања 
У котларници се поставља комплетно нова машинска инсталација. Све пумпе у систему 
грејања имају  фреквентно регулисање. Све грејне гране морају бити хидраулично 
уравнотежене. На свакој грани се монтира мешни вентил са моторним погоном, где га 
контролише ЦНС (централни надзорни систем) с обзиром на спољашну температуру. 
 
Израђује се нов систем за одржавање притиска са мултинфункцијалним уређајем, примереним 
за уградњу у грејном, климатизованом, соларном и другом систему. Уређај омогућава: 
- одржавање притиска, 
- компензацију промену запремине воде, 
- елиминацију растопљених гасова у води, 
- елиминацију соли и нечистоће из воде, 
- допуњавање система по DIN4751 и DVGW нормама, 
- механичка припрема воде: 
- PH вредност воде 8,5...10, 
- твдоћа воде °dH<3, 
- електрична проводљивост μS/cm<1000, 
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- садржај кисеоника mg/l<0,1 (код темп. воде 20°C), 
- максимална запремина воде у систему:  106 m3 

- Статичка висина-напор пумпе   до 40 m 
- Оквирни габарити:  Д x Ш x В: 1350mm x 1350mm x 2400mm. 
Омекшивање и припрема котловске воде 
У прилогу је дата анализа сирове воде из водовода: 
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Упоређивањем резултата мерења свеже воде и прописаних вредности котловске воде за 
изабране котлове потребно је урадити кондиционирање воде у смислу одржавања PH вредности 
у границама од 9 до 11,5 као и омекшавање воде у границама укупно 0,05 mmol/l или 0,1 dH и 
мање. 
За омекшавање и припрему воде из водовода за улазак у котао, а ради обезбеђења квалитета 
напојне воде за котао, предвиђена је хемијска припрема воде номиналног протока од 4 до 5 
m3/h.  
ХПВ се састоји од два јоноизмењивачка филтера , маx. протока од 5 m3/h, са посудом за 
растварање соли за регенерацију и пратећом арматуром и аутоматским регулатором рада.  
Судови су повезани PVC цевоводима и челичном арматуром, а за челичне цевоводе се повезују 
одговарајућим прелазним комадима.  
ХПВ уређај ради у аутоматском режиму рада јер је опремљен аутоматским управљачким 
вентилом, који омогућава аутоматски ток филтрације, а затим регенерацију масе за 
филтрирање. Ова управљачка јединица је најважнији део уређаја јер осигурава исправну 
регенерацију, као и стално враћање апарата у пуну функцију и одржаваје економичног рада.  
Детаљно упутство о начину програмирања, пуштање у погон и рад постројења за хемијску 
припрему воде даје Испоручилац постројења. Неопходно је да се достави анализа свеже воде 
која ће се користити у котларници, како би се обезбедио уређај који ће гарантовати квалитет 
омекшане воде на излазу из постројења за ХПВ, дефинисан стандардом и захтевима 
произвођача котла. 
За потребе напајања топловодне инсталације неопходно је обезбедити прикључење на 
водоводну мрежу или други извор свеже воде са параметрима :  
- проток воде Q = 4 до 5 m3/h  
- границе улазног притиска P = 2,5 до 6 bar  
-излазна тврдоћа воде ≤ 0,1° dH 
-мин/максимална температура просторије од 4 до 25 °C. 
Оквирни габарити уређаја - ДxШxВ: 1580mmx1170mmx1190mm. 
 
Циркулационе пумпе 
 
Сваки котао је опремљен својом циркулационом пумпом којом се врши циркулација воде у 
топлотном кругу котао акумулатор топле воде. Котловска циркулациона пумпа је 
димензионисана за маxимални проток воде за капацитет котла у режиму 90/65⁰C, као и према 
потребном напору како би савладала отпоре арматуре, локалне отпоре цевовода и трења у 
цевоводу, као и падове притисака у котлу, акумулатору и калориметру. Пумпе су опремљене 
фреквентним регулаторима (електронске пумпе) чиме се постиже оптимални рад при 
различитим температурским режимима као и уштеда електричне енергије. 
За циркулацију котла 1500 kW усвојити дуплекс пумпу. 
За циркулацију котла 500 kW усвојити дуплекс пумпу. 
За циркулацију котла 2000 kW усвојити дуплекс пумпу. 
Гранске пумпе за топловод-зимски режим -усвојити радну и резервну пумпу. 
Гранске пумпе за топловод-летњи режим -усвојити радну и резервну пумпу. 
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НАПОМЕНА: 
У односу на приложени ИДР, пројектант следеће фазе пројектовња је у обавези да 
дефинише тачне напоре и протоке у складу са детаљним прорачуном хидрауличких 
отпора цевовода и усвојене опреме целог система!  

Цевоводи 
 
Сви цевоводи су изоловани минералном вуном у Ал плашту дебљине изолације је таква да 
температура на површини цеви не прелази 50 °C. 
Развод цевовода топле воде у оквиру котларнице се врши бешавним цевоводима, коленима и 
редукцијама у квалитету P235GHTC1, димензија у складу са димензионисаним протоцима и 
препорученим брзинама у цевоводима. Цевоводи се ослањају на носаче и ослонце, а у складу 
са препорукама и типским ослонцима. Неопходно је да се обезбеде неопходне дилатације на 
цевоводима или самокомпензацијом или додатним компензаторима, што је предмет даљих 
фаза пројеката.  
Предвиђени су цевоводи за пражњење посуда и котла, као и цевоводи за одзрачивање и одвод 
воде из вентила сигурности на котловима и акумулаторима топле воде. 
 
НАПОМЕНА: 
ПГД пројектом је потребно проверити и дефинисати све димензије цеововода на целом 
систему. 
 
Технички опис рада котларнице – МАШИНСКИ ДЕО 
 
Котлови на дрвну сечку, номиналног капацитета 500 kW и 1500 kW, раде у каскадном модулу - 
у случају потребе ради један котао, други котао или оба заједно. Циркулација котловске воде је 
остварена преко дуплеx циркулационих пумпи потребног протока, а за мешање разводне и 
повратне воде постоји трокраки мешни вентил са актуатором тако да се стално обезбеђује 
минимална улазна температура од 65°C - заштита хладног краја. Сигурносни елементи 
гранични пресостати и вентили сигурности обезбеђују котлове од прекорачења максималног 
дозвољеног притиска. Заштита котла од превисоке температуре преко 110 °C се остварује 
преко сигурносног термостата,у том случају котлови улазе у блокаду и зауставља се дозирње 
сечки а рад циркулационе пумпе,вентилатора се наставља све док се котао охлади и не отклони 
узрок превисоке температуре у котлу. 
 
Загрејана вода котлова загрева акумулаторе топлоте  у темп.режиму 90/65°C -горња/доња 
температура и када се достигне ниво напуњености акумулатора 100%, котлови се гасе (режим 
смањене потрошње). У случају да се у дужем времену не може постићи напуњеност 
акумулатора или она падне испод 30%, укључује се котао на лож уље (режим максималне 
потрошње). 
 
Гранске пумпе In Line остварајују циркулацију воде између топловода и акумулатора. 
Температурски режим рада топловода је  такође 90/65°C. 
 
Гранске пумпе су монтиране на потисном цевоводу разделника топле воде који служи да 
одвоји зимског од летњег режима. Такође је предвиђен трокраки мешни вентил за мешање 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |19 од 249 

полазног и повратне гране топловода  како би се остварила потребна температура полаза (у 
зависности од спољне температуре). 
За мерење потрошње топлотне енергије предвиђена су два калориметра: један у цевоводу котла 
на лож уље, а други на цевоводу деоница акумулатор топлоте-топловод, континуалним 
мерењем потрошње топлотне енергије се може извршити оптимизација рада система у време 
прелазног режима као и у време повећане потрошње - пикова. 
За несметану и правилну циркулацију воде су предвиђени запорни елементи, неповратне 
клапне и филтери као и мерни инструменти - термометри и манометри. За одржавање, 
одзрачивање и допуњавање је предвиђен уређај као и одговарајућа припрема воде. 
 
Зимски/летњи режим котларнице 
У зимском периоду  раде оба котла на сечку  (1500 kW  + 500 kW)  у систему са два 
акумулатора топлоте. Пројектован је двоцевни топловод (потис/поврат) - при чему су 
пројектоване пумпе за зимски и за летњи режим посебно. У зимском режиму када је сезона 
грејања, снабдевају се сви потрошачи док у летњем режиму се снабдевају само потрошачи 
санитарне воде и клима коморе. 
 
У летњем периоду  ради котао на сечку 500 kW у систему са једним акумулатором топлоте. 
Отварањем /затварањем запорних вентила се подешава зимски односно летњи режим. 
Главне гранске пумпе се постављају посебно за зимски, а посебно за летњи режим - пројектује 
се радна и резервна (у случају отказа). 
 
Вентилација 
Вентилација котларнице се обавља припродним путем помоћу улазно/излазних жалузина на 
прозору котларнице. 
Простор котларнице мора се проветравати тако да се осигура потребна количина ваздуха за 
сагоревање и одржавање стандардно извођењених радних услова. Изабрано је природно 
проветравање.  
Правилним постављањем доводних и одводних отвора остварује се природна вентилација, која 
осигурава попречно испирање простора котларнице.  
Димензије и положај доводних и одводних отвора морају да задовољавају захтеве за 
пројектовање, грађење, погон и одржавање котларница на биомасу и захтеве произвођача 
котла.  
Потребно је да одводни отвори буду постављени у крову, или близу плафона котларнице, на 
највишем делу, на супротној страни од доводних отвора.  
Доводни и одводни отвори морају бити изведени тако да је у свим околностима осигурана 
њихова ефективна површина. Вентилациони отвори су заштићени спољним фиксим 
жалузинама.  
Положај вентилационих жалузина се дат у оквиру аритектонског пројекта.  
У оквиру израде Пројекта за грађевинску дозволу ПГД, неопходно је да се изврши провера 
потребног броја измена за природну вентилацију и изврши усклађивање величине отвора за 
доводне – одводне жалузине за вентилацију. 
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Одмуљна јама 
 
Пратећи одмуљни цевоводи од котлова и остале опреме, одзрачни водови се воде у одмуљну 
јаму димензија 1m x1 m где се испуштена вода делимично охлади, а потом се води у 
канализацију. Локација одмуљне јаме је унутар котларнице и приказана је у графичкој 
документацији. 
 
Резервоар за лож уље 
 
Као алтернативно гориво за рад котларнице користи се лако уље за ложење, које се складишти 
у укопаном резервоару запремине 5 m3. Резервоар је израђен и постављен у складу са 
одредбама из Правилника о смештају и држању уља за ложење, Сл.лист СФРЈ бр.45/67. 
Резервоар је постављен у зеленој површини, а пуњење резервоара је предвиђено из 
аутоцистерне, гравитационим истакањем. 
Према поглављу 3.2. Правилника о смештају и држању уља за ложење, Сл.лист СФРЈ бр.45/67, 
укопан резервоар се поставља тако да је горња ивица резервоара један метар испод површине 
земљишта. 
Такође, потребно је удаљење од најмање 2 m од спољнег зида зграде у коме се троши лако уље 
за ложење, а од осталих суседних објеката и суседне парцеле је 4 m. 
За време претакања горива ауто цистерна мора бити спојена са системом за уземљење 
резервоара. 
- највећи дозвољени притисак у резервоару     0,5 бар 
- радна температура, мин/маx     10˚C/ 50˚C  
Резервоар је урађен је као хоризонтални, двоплаштни. Састоји се од главног резервоар и 
додатног, спољашњег плашта.  
Главни резервоар одговара стандарду SRPS М.Z3.010. Састоји се из цилиндричног дела, два 
бочна данца и преградног данца који деле резервоар на две коморе. Са горње стране резервоара 
су постављена два ревизиона отвора, на свакој комори по један, на којима су смештени 
потребни прикључци.   
Са спољне стране главног резервоара је постављен додатни зид у складу са стандардом SRPS 
М.Z3.014. На спољном зиду се налази прикључак унутрашњег навоја Р1 1/4", која су повезана 
са међупростором између плаштова, како би се омогућила стална контрола непропусности и 
одзрака међупростора. 
Резервоар за нафту је израђен од челичног лима квалитета S23JR. Прикључци су израђени од 
бешавних цеви квалитета P235Т1 или P235GH, а прикључак за ревизију, од лима квалитета 
S235ЈR. Резервоар се има ослонац – јастуче од лима дебљине 10 mm.  
Са спољне стране, суд је премазан основном бојом, а затим хидро-изолован кондор траком.  
Резервор пре затрпавања треба да буде испитан на електронепробојност. 
 
Технички опис котларнице – АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 
 
Објекат котларнице на дрвну сечку и лож уље 
Објекат котларнице је АБ објекат спратности Пр, спољних димензија у основи 16,7 m x 18,7 m. 
Растојање објекта од постојећих објеката и саобраћајница је дато на ситуационом плану у 
размери Р1:250. 
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Бруто површина објекта је 312,00 m2,и висине у слемену 12,00m. Складиште дрвне сечке је 
нето површине 91,75 m2. Зид између котларнице и складишта је армиранобетонски. Спољашњи 
зидови су АБ д=30cm. У простору унутар котларнице се у склопу истог против пожарног 
сектора изграђује простор за надзорну собу са компјутером и санитарије. Котао на ЛЛУ је 
лоциран у посебној просторији, одвојен од котлова на дрвну сечку.  
Приступне површине преко којих ће се вршити транспорт доставе сечки, треба да буду 
довољне носивости. 
 
Излази, врата и прозори 
Објекат је подељен унутрашњим преградним зидом на просторију котларнице и просторију 
складишта дрвног горива. Преградни зид мора бити од незапаљивог материјала. Унутар 
котларнице је предвиђена просторија мокрог чвора-WЦ као и канцеларија за смештај 
оператера. На преградном зиду је предвиђена унутрашња врата дим.1,0m x 2,1m која служи за 
опслуживање рада хидрауличних транспортера у складишту. Спољна врата котларнице су 
двокрилна димензија 3,2 m x4,0 m која се отварају у поље, спољна врата складишта су 
индустријска сегментна 6,0m x 4,0m, као и излазна врата складишта и котларнице дим. 1,0m x 
2,1m која се отварају у поље. Врата котларница морају се отварати у правцу излаза и 
аутоматски се затварати изузев врата према складишту која се отварају према котларници. Сва 
врата имају жалузине. При одређивању положаја прозора треба тежити попречном 
проветравању котларнице. Уређаји за отварање и затварање прозора морају бити надохват руке 
и лаки за отварање. 
 
Зидови и плафони 
Зидови и плафони котларнице морају се обложити и премазати материјалом који затвара поре 
и спречава излаз гасова. Облагање зидова ради звучне изолације може се вршити само 
незапаљивим материјалом. Под котларнице мора бити израђен од незапаљивог материјала. 
Места продора цевовода кроз зидове котларнице, плафоне и подове, морају се извести тако да 
не постоји могућност продора гасова кроз њих. Довољно је продоре извести кроз цевне чауре и 
простор између цеви попунити експандираном двокомпонентном масом отпорном на повишене 
температуре. 
 
Осветљење 
Број и распоред расветних места у котларници одређује се према прописима. Вештачко светло 
се поставља тако да котао, димни канали, арматура као и мерно регулациона опрема буду 
прегледни и видљиви. Потребно је предвидети утикачке кутије за уређаје за чишћење као и 
нисконапонске утикачке кутије за прикључак преносне лампе: електрично постројење у 
котларници мора да одговара прописима за влажне просторије. 
 
Проветравање 
Проветравање котларнице и складишта се остварује равномерно и по могућности без промаје. 
Отвори за довод ваздуха треба да буду стално отворени пуним попречним пресеком.  
Котларница мора да има најмање један отвор за довод ваздуха који мора бити директно споља. 
Укупни попречни пресек отвора за довод ваздуха мора да износи најмање 50% израчунатог 
светлог отвора димњака. Отвори за довод ваздуха који се налазе на јавним или приватним 
прометним површинама а нижи су од 2 m морају се заштити од удара одговарајућом решетком. 
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Отворе на фасади дефинисати према захтевима из машинског пројекта у следећој фази 
пројектовања. 
 
Изолација 
Треба предвидети одговарајућу термо изолацију зидова и хидроизолацију кровова и плафона 
премаправилима и прописима за ту врсту опреме. 
 
Одмуљни канал 
Одмуљни канал котларнице је предвиђен на коти -1,6 m пода за смештај уређаја за дозирање 
горива котлова. Такође су предвиђени продори пужних транспортера кроз кострукцију из 
складишта сечки до одмуљног канала. Предвиђена је и одмуљна јама димензија 1m x 1m где би 
се сва одпадна вода скупљала и транспортовала у канализацију. 
 
Инсталације 
У објекту се предвиђају продори за пролаз водоводне, канализационе, телекомуникационе, 
топловодне и електро инсталације за потребе потрошача котларнице. На основу услова 
комуналних предузећа се одређује конктретне трасе за продор инсталација у објекте. Продори 
се најчешће раде у облози од металне чауре који се после извођења непропусно затвара 
хидроизолационим материјалом. Потребно је предвидети спољни и унутрашњу хидрантску 
мрежу. На овој спољњој хидранској мрежи планирају се два надземна хидранта NHDN80, а на 
унутрашњој два  зидна хидранта која се повезују поцинкованим цевима ПЦ 2”. 
 
Напомене за потребе извођења радова: 

Предвидети све припремне радове, обезбеђење парцеле и терена, поставити градилишну таблу 
и обезбедити несметан приступ потребних возила. Такође, водити рачуна да градилиште буде 
уредно и рашчишћено.  

Користити скелу за све време трајања радова. Скела мора бити обезбеђена на одговарајућ начин 
и статички стабилна. Сагласност издаје статичар. Свуда где је потребно користити и помоћну 
скелу. 

Код обрачуна радова у предмеру, у групу радова уврстити одговарајуће позиције, јасно 
раздвојене и детаљно описане.  

Радове изводити квалитетно са уградњом квалитетних материјала. Сви радови морају бити 
изведени онако како правила грађења то захтевају. Све припремне и радове који претходе оним 
завршним, такође израдити квалитетно (мисли се и на подконструкције, изолације, подлоге и 
сл.). Извођач је у обавези да их изведе квалитетно са одговарајућим материјалом. Уколико 
постоји и упутство произвођача одређеног материјала извођење вршити и у складу са њим. 
Атесте за одређене материјале и склопове доставити Надзору (по потреби пре или после 
уградње). 

Спољна столарија мора испуњавати одређене захтеве: 
 У случају планиране нове ПВЦ столарије неопходно је да рам буде са вишекоморним 

профилом за израду фасадних прозора и врата минималне дебљине профила 70mm. 
Проводљивост ПВЦ профилаје неопходно да буде 1.3 W/m2K или мање, а стакла 1.1 W/m2K 
или мање. Стакло је потребно да буде двоструко, унутрашње ниско емисионо. ПВЦ профил 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |23 од 249 

несме бити од рециклираног материјала, нити да садржи олово. Оков сертификован на 
минимум 10.000 узатопних отварања према, а гума за заптивање је потребно да буде 
трострука ЕПДМ гума. Пуњење је неопходно да буде аргоном. Потребно је да ојачање 
профила буде челично, минималне дебљине 1,5мм, или од материјала који је ојачано 
влакнима који чине профил изузетно стабилним. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 
dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју  у складу са архитектонским решењем у 
Пројектној документацији. 

 У случају планиране нове Алуминијумске столарије неопходно је да АЛ рам буде од 
побољшаних вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних прозора, врата, 
фасадних портала, стаклених преграда и слично. Максимална дозвољена проводљивост АЛ 
профила је 2.3 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба 
да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. 
Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно 
да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да 
Пројектант дефинише боју елоксаже у складу са архитектонским решењем у Пројектној 
документацији. 

Столарију уграђивати преко подштокова у доњој зони. Солбанке уграђивати бушењем 
подштокова, не профила. Водити рачуна да се обраде шпалетне (изолација, облога и боја). 
 У случају планиране нове Дрвене столарије неопходно је да дрвени рам буде  од квалитетног 

дрвета, тврдоћа дрвета ≤ 4,0 HBS 10/100 по Бринелу према SRPS ЕN 1534:2012 или ≥ 50 
N/mm2 по Јанки према ASTM D 1037-7. Влажност дрвета  максимална влажност уграђеног 
дрвета 10±2%. Максимална дозвољена проводљивост профила је 1.5 W/m2K или мање, а 
проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско 
емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 
10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. 
Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dBСви потребни радови до крајњег изгледа морају 
бити обрачунати по истом принципу. 

 
Када су унутрашња врата у питању бирати дуготрајнији и отпорнији материјал. Уграђивати их 
без прагова. 
Сва столарија мора бити опторна на пожар исто колико и зидови и подови. 
Обезбедити само опрему и галантерију санитарних просторија. 
 
Технички опис котларнице – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ДЕО 
 

Предвиђа се изградња нове котларнице на дрвну биомасу сечку капацитета 2 МW (1500 
kW+500 kW) + лож уље 2000 kW.  
По класификацији спољашњих утицаја објекат спада у следећу групу: 

Класификација утицаја околине 
 АА4 – температура околине -5°C до +40°C 
 АЦ1 – надморска висина ≤ 2000m 
 АД4 – присуство воде – могућност пљускања воде у свим правцима 
 АЕ1 – присуство страних чврстих тела – занемарљиво 
 АФ3 – присуство корозивних или прљајућих материја  
 АГ2 – механичка напрезања, удари  
 АХ2 – механичка напрезања, вибрације 
 АК1 – присуство флоре или гљивица – занемарљиво 
 АЛ1 – присуство фауне – занемарљиво 
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 АМ1 – електромагнетски, електростатички или утицај јонизације – занемарљив 
 АН1 – сунчево зрачење – занемарљиво 
 АП1 – сеизмички ефекти – занемарљиво 
 АQ1 – муње – занемарљиво 
Калсификација употребе 
 БА1 – оспособљеност лица – необавештени 
 ББ1 – електрична отпорност људског тела – нормална 
 БЦ2 – додир лица са потенцијалом земље  
 БД1 – могућност евакуације у случају хитности – мала густина насељености 
 БЕ2 – природа материјала који се обрађује или је ускладиштен  
Класификација конструкције зграде 
 ЦА1 – састав материјала – незапаљив 
 ЦБ1 – структура зграде – занемарљиво 

 
На основу претходно извршене класификације спољних утицаја, одабрана је одговарајућа 

опрема у складу са захтевима и стандардима. 
На основу АQ1 - Извести систем заштите од атмосферског пражњења и 

еквипотенцијализацију објекта. 
Напајање објекта је дефинисано са  условима за пројектовање и прикључење број  РОП-

ЛОЗ-8182-ЛОЦА-2/219 издато од стране  "ЕД Лозница" дана 13.02.2019. 

 Напајање објеката котларнице је предвиђено из ТС „Болница“, са слободног НН извода 
напојним каблом XP00-А 4x150 mm2 до новог КПК 3x250А постављеног на позицији приказаној 
у графичкој документацији код објекта котларнице. Мерење утрошка електричне енергије је 
предвиђено постојећом индиректном групом, одобреном од стране надлежне ЕД, према 
условима, са мерењем активне и реактивне ел.енергије. За потребе објекта котларнице одобрена 
је инсталисана снага објекта од 80 kW у оквиру раније одобрене снаге према условима. 

Мрежно напајање главног разводног ормана котларнице Р-КОТ је предвиђено напојним 
каблом Н2XH 4x95 mm2 из КПК, положеног по поцинкованим носачима каблова ПНК унутар 
објекта.  

За потребе беспрекидног напајања у случају нестанка мрежног напајања предвиђено је   
напајање објекта котларнице са агрегатских сабирница постојећег дизел агрегата болнице 
електричне снаге 140 kVА, место прикључења  агрегатског напајања је на сабирницама главног 
разводног ормана код ТС Болница.  

У плану је набавка новог агрегата и замена постојећег код ТС. 
Такође је остављена могућност опционе уградње додатног агрегата код котларнице и 

напајање Р-КОТ независно са предвиђеним аутоматским прекидачем за промену напајања (-
АТС) који блокира продор напона алтернативног напајања, ако се покаже потреба за истим а да 
не угрожавамо функционисање болнице.  

Опционо агрегатско напајање главног разводног ормана котларнице Р-КОТ је 
предвиђено напојним каблом Н2XH 4x95 mm2, положеног по поцинкованим носачима каблова 
ПНК унутар објекта.  

У случају опционе уградње агрегатског напајања биће накнадно дефинисана позиција 
евентуалног новог агрегата. 

Из Главног ормана котларнице се напајају:  
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 Орман котла 500kW, 1500kW, котла лож уља 2000kW (ови ормани се испоручују 
у комплету са котловима са свом потребном документацијом, за исте се предвиђа 
извод напајања).  

 циркулационе пумпе 
 хидраулични агрегат (испоручује се у комплету са машинском опремом са свом 

потребном документацијом и електроорманом) 
 Орман за одржавање притиска (ДИКТИР систем, испоручује се у комплету са 

машинском опремом са свом потребном документацијом и електроорманом) 
 пужни транспортери, филтери 
 Напојни орман Р-КД (орман ЦНС) 
 Орман опште потрошње објекта РТ 

 
Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 

раду 
Укупно у 
раду(кW) 

Котао 500 kW 12,4 1 12,4 1 12,4 

Котао 1500 kW 32 1 32 1 32 
Котао 2000 kW лож уље 7,5 1 7,5 1 7,5 

Компресор 7,5 1 7,5 1 7,5 

Дуплеx цирк.пумпа са 
рег.обр. DN80 

1,55 4 6,2 2 3,1 

Дуплеx цирк.пумпа са 
рег.обр. DN65 

0,8 2 1,6 1 0,8 

Системска Ин  Лине 
пумпа са рег.обр. DN80 

7,5 2 15,0 1 7,5 

Хидраулични агрегат 1,5 1 1,5 1 1,5 
Диктир систем са 
омекшивачем 

1,5 1 1,5 2 1,5 

Пужни транспортериИ 1,5 4 6,0 4 6,0 
Филтери димних гасова 2,5 2 5,0 2 5,0 

Напојни орман Р-КД 
(орман ЦНС) 

6 1 6 
1 

6 

Орман опште потрошње 
РТ 

7 1 7 
0,45 

3,15 

УКУПНО у раду    Pi 93,9 
    kj 0,85 
    Pj 79,8 

 
Ниво аутоматизације 
ЦНС мора бити изведен на стандардном СЦАДА систему са подпором свим доле 

успостављеним комуникацијским протоколом (СЦАДА - ПЛЦ) и отвореност на  горе (ОЛЕ-ДБ 
приступ или други стандардни приступи до архивских података (АПИ) на СЦАДА систему). 

За постизање функционалности и ефикасности рада целокупног система су важни сви 
појединачни склопови, то значи: 

а) целокупна аутоматика главне котларнице топловодног система (котлови, дозирање, 
мултициклон,…) 

б) аутоматика сваке појединачне топлотне подстанице 
ц) аутоматика за управљање мешајућих грејних грана на новом разделнику за објекат  
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д) поуздана мрежна комуникација између топлотних подстаница 
е) омогућити удаљен приступ до ЦНС (по систему сервер-цлиент) опремљен са 

јединичним системом аутоматизације и надзора / ПЛЦ + СЦАДА (производом и серијом). 
 
ИЗРАДА КОМУНИКАЦИЈСКЕ МРЕЖЕ ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И 

УПРАВЉАЊА 
Комуникацијска мрежа система даљинскога надзора се израђује тако, да се за 

комуникацију између надзорног центра и захтеваних места у топловодној мрежи положи 
комуникацијски кабал ТК 59. Полагање се врши у Аргофлеx цевима или одговарајуће, 
пречника 50 mm. Регулатори су између себе физички повезани са бакарном парицом, по 
принципу БУС топологије изградње мреже. Употребљава се кабал ТК 59 3x4x0,6. Повезивање 
појединих топлотних подстаница, од надзорног центра према појединим областима, врши се 
секвенцијоналном изградњом појединих грана (паралелно повезивање регулатора у РС485 
мрежу). Због обезбеђивања правилног деловања РС485 мреже, постоје одређена правила без 
обзира на конфигурације, градње и ширење РС485 мреже - израду комуникацијске мреже је 
потребно извршити у складу са РС485 стандардима.  

Комуникацијски кабал је у цеви за полагање у топловоду потребно ставити  пред 
затрпавања топловода, јер у систему због размера кратких раздаљина између појединих 
објеката и једноставне топологије мреже није предвиђено постављање канала али је потребна 
уградња канала на равном делу на раздаљи маx 50m и у случају неравних радова до 30m. Код 
развлачења цеви и комуникацијских каблова потребно је бити пажљив, да не дође до прекида 
комуникацијског кабла унутар цеви. Комуникацијски кабал сваког појединачног сегмента 
мреже пожељно је пре затрпавања топловода контролно проверити – измерити отпорност, која 
мора испуњавати карактеристичну отпорност употребљене жице на дужини тог сегмента. 
Кабал мора од појединог објекта до следећег објекта бити у комаду и није дозвољено никакво 
спајање каблова унутар појединих сегмената, осим у појединим објектима, јер се на кабал 
прикључују уређаји, који по мрежи комуницирају (регулатори, рутери, итд.).  

Максимална дужина једног сегмента бакарне парице је 1000 m. За достизање већих 
раздаљина употребљава се као средњи члан РС485 репетитор (линијско појачало). Са 
уградњом истог продужава се досег линије.  Линијско појачало се набавља и уграђује у 
пластичној дози са заштитом ИП65 и спремно за монтажу и прикључак на напајање и 
комуникацијску мрежу. Пре пуштања уређаја у мрежу,потребно је све уређаје физички 
прикључити на комуникацијску мрежу, као и извести терминацију мреже на улазним и 
крајњим тачкама појединих сегмената. 

Жичано повезивање у објектима се врши од улаза топловода у објекат до топлотних 
подстаница, у заштитним ПН цевима. Чињеница је, да добар део произведене топлотне 
енергије изгубимо због нерационалне употребе. Са оптимизацијом и даљинским надзором 
можемо значајно смањити производњу топлоте и омогућити удобност боравка у простору код 
температура између 20°C и 22°C. 
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ИНТЕГРАЦИЈА УРЕЂАЈА У СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА 
 
У надзорном центру се на управљачки систем, угради РС485 модуларна картица. 

Употребом модбус протокола врши се бирање свих уређаја на БУС мрежи. Бирање уређаја се 
врши постепено, тополошки гледано са најближег објекта (полазна тачка је надзорни центар), 
одакле даље поступно извајамо бирање уређаја докле не достигнемо крај поједине гране и 
целокупне мреже. 
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У постопку бирања се препознају све идентификацијске модбус ИД адресе уређаја, које 
ће бити део документације о раду и одржавању.  

 
ПОДЕШАВАЊЕ СЦАДА СИСТЕМА И ИЗРАДА ВИЗУЕЛНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА   
 
На рачунарском систему за даљински надзор се инсталира програмски SCADA систем 

за даљински надзор и управљање топлотних подстаница и котларнице, који ће се 
употребљавати за надзор, управљање и параметрирање појединих места и топлотних 
подстаница. 

SCADA систем би омогућавао: 
• СМС аларм помоћу ГСМ модем-а 
• Архивирање у МС СQЛ бази података у сваком изабраном интервалу од 1 до 45 

минута 
• Могућност преглед кретања и архиве 
• Могућност извоза архиве у ЦСВ датотеку 
• Корисничко развојно окружење за израду визуализације 
• Подршка за увоз ГИФ, БМП и ЈПГ слика 
• Могућност употребе једног стандардног визуелног приказа за више система 
• Могућност појединачне параметризације регулатора топлотних подстаница 
• Појединачно подешавање грејних периода или периода припреме  
• Појединачно подешавање кривуље појединачних регулатора 
• Појединачно подешавање ограничавања снаге топлотних подстаница 
• Појединачно подешавање искључења грејања и потпуно заустављање 
• Могућност аутоматизоване мрежне синхронизације времена на контролерима 
• Модул за месечни попис потрошње топлотне енергије по комитентима 
• Могућност више корисничких приступа са различитим нивоима права 
 
Визуелни прикази топлотних подстаница 
Визуелни прикази топлотних подстаница графички приказују стварну конфигурацију 

топлотне подстанице (број кругова, распоред регулацијских елемената и мерача).  
 
Приказана биће следећа мерења: 
• температура довода примара у °C 
• температура повратка примара у °C 
• референтна и стварна улазна температура на секундарној страни у °C 
• температура повратка секундара °C 
• спољашња температура у °C 
• подаци са мерача топлотне енергије: снага, енергија, тренутни проток, 

кумулативни проток, температура довода и повратка 
 
Приказана биће следећа стања: 
• активност регулационог вентила 
• начин рада контролера (ручно, аутоматски, потпуно заустављен) 
• време и датум контролера 
• индикација активности за ограничавање снаге 
 
Параметризација излазних места врши се са екранима визуелног приказа на СЦАДИ. 

Екрани омогућавају подешавање свих параметара електронског регулатора, заједно са свим 
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параметрима по појединачним круговима, и свим осталим системским подешавањима 
електронског регулатора. 

 
Могуће је подесити следеће параметре: 
• временска подешавања рада грејања за појединачан грејни круг  
• датум и време регулатора 
• грејна карактеристика 
• ограничавање снаге 
• потпуно заустављање 
• свих остали параметара, које омогућава регулатор 
Могуће би било подешавање следећих параметара: 
• грејна карактеристика 
• подешавање начина очитавања М-Бус уређаја (калориметри) 
 
Визуелни приказ топлотног извора – котларнице 
Визуелни приказ производног извора / котларнице графички приказује стварну 

конфигурацију котларнице (котлови, периферни системи котларнице, мешајући кругови, 
позиције извршних елемената и мерача). 

Приказана биће следећа мерења: 
• излазна температура котларнице за мешни вентил у °C 
• повратна температура котларнице за мешни вентил у °C 
• мерење притиска на излазу и повратку котларнице у барима 
• мерење укупног протока на повратку котларнице у m3/h 
• излазне температуре појединог котла у °C 
• повратне температуре појединог котла у °C 
• радно време пумпи котловских кругова 
• радно време мрежних пумпи 
• спољашња температура у °C 
• рад уређаја за одржавање притиска 
 
Приказана биће следећа стања: 
• индикација рада пумпи  
• индикација рада и активности вентила 
• начин (режим) рада котларнице 
 
Параметрисање котларнице врши се са одговарајућим екранима визуелног приказа. Све 

параметре котларнице могуће је додатно заштитити са уникатним лозинком. 
 
Обележавање уређаја на постројењу 
Уређаји на постројењу се трајно обележавају  у складу  са скицом електро-опреме са 

јасним називом и инвентарским бројем на штампаним налепницама. Трошкови за обележавање 
су урачунати  у јединичну цену. 

На зидовима котловнице морају бити окачена пластифицирана шема котларнице - 
грејања у одговарајућој размери са одговарајућом легендом појединих елемената-уређаја и 
њихово повезивање. 

Све инсталације морају бити означене са одговарајућим ознакама:  
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• грејање довод 
• грејање поврат 
• плочица са ознаком ИД садржи податке визуализације 
• означити све пумпе, управљачке вентиле, осталу опрему 
• пожарно заштитне ознаке 
• поједини елементи или уређај морају имати исту ознаку на плочици, на шеми зида 

котларнице и на шеми визуализације 
 
Упутство за калкулацију инсталације разводних ормара   
Фреквентни претварачи > 3 kW се по потреби примарно проветравају. Потребни ормари 

су урачунати у одговарајуће поставке. Сви фреквентни претварачи су опремљени са филтром за 
више хармоника одговарају према ЕН 550/91, Кл Б, по потреби су и са моторним кочењем и 
синусним филтром. 

 
Спољашња заштита електричних уређаја 
Сви електрични уређаји, који су нужни за рад и нису уграђени у разводни ормар, су 

испоручени у водоотпорној изведби (ИП 43 - ИП 54). 
 
Извођачки цртежи 
Ти цртежи служе извођачу као основа за планирање монтаже. Монтажне цртеже је 

потребно пре почетка извођења представити руководству градње. Са монтажним радовима може 
да се почне по одобрењу монтажних цртежа.  

 
Систем заштите и електрични развод 
На основу испуњености основних услова за примену ТН система усвојен је  систем 

заштите ТН-Ц-С, а заштита од индиректног напона додира изведена је аутоматским 
искључењем. Усвојен је темељни уземљивач као заједнички громобрански и заштитни 
уземљивач. На објекту је обавезна примена мере изједначења потенцијала. 

 У разводима се воде посебно нулти (N) и заштитни (Y) вод. Заштитни вод (Y)–жуто–
зелене боје у сваком колу се повезује за оклоп (уређаја) и сабирницом PЕ, у разводном орману. 
 

Електрични развод који се води у халоген фрее кабловским каналицама,халоген фрее 
цевима/цревима и ПНК регалима по металној конструкцији објекта је предвиђен кабловима 
N2XH -Y и LiХCH који у случају пожара не развијају токсичне, отровне и загушијуће гасове, не 
потпомажу и не преносе пожар у складу са SRPS N.C0.075 и према IEC 332-2 и 3 и 331. 
Кабловски регали су метални од поцинкованог лима. Цеви и каналице за полагање каблова су од 
„халоген фрее“ материјала и у случају пожара не развијају токсичне, отровне и загушујуће 
гасове. Сви продори и отвори између противпожарних сектора се по завршетку полагања 
предвиђене електричне инсталације заптивају ватроотпорним материјалом (ватроотпорношћу 
већом од 2 сата). 

Елементе кабловских регала спајати спојницама са завртњима, а крајеве регала повезати 
на темељни уземљивач. Извести премошћења ПНК регала бакарном плетеницом 6 mm2. 
Поред главног разводног ормана објеката је предвиђена главна шина за изједначење потенцијала 
ГШИП. Шина се повезује траком на темељни уземљивач датог објекта и каблом N2XH-Y 
1×35mm2 са PЕ шином у разводном орману. На њу се врши повезивање свих металних маса: 

 метална кућишта, метална врата, гелендера, рукохвата, металне конструкције објеката 
 израда премошћења металних спојева изведених шрафовима и звездастим подлошкама 
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 водоводних цеви ако су металне 
 све металне масе 

 
Инсталација система за аутоматску детекцију и дојаву пожара  
Предвиђена је инсталација система за аутоматску детекцију и дојаву пожара котларнице. 

Неопходно да се ова врста инсталације изведе са одговарајућом опремом  и на одговарајући 
начин од стране овлашћених фирми и извођача. Сви детектори су намењени за аналогно 
адресабилни систем. Кабл за повезивање јављача пожара треба да буде ЈХ(Ст)Х и сирена 
NHХHX FE180//Е30 2x1,5mm2. 
Комплетан систем дојаве пожара биће обрађен посебним пројектом. 

Противпровални систем   
Пројектом је предвиђена инсталација противпровалног система у котларницу, која је 

реализована као независтан систем са сопственом централом. Преко овог уређаја је могуће 
остварити функционисање заштите објекта и праћење стања у котларници од стране обезбеђења 
објекта 24h дневно. 

Систем омогућава заштиту улаза од упада и провале и у ту сврху је предвиђена монтажа 
три магнетна контакта на улазним вратима, као и монтажа четири ИЦ детектора ИП65 у оквиру 
котларнице. За даљинско алармирање предвиђен је посебан ГСМ уређај –  дојављивач који две 
независне телефонске поруке може да проследи на одређене телефонске бројеве, као и слање 
унапред дефинисаних СМС порука на дефинисане бројеве. Кабловски развод треба реализовати 
у инсталационим цевима, и то фиксирањем помоћу одстојних обујмица на зиду или таваници са 
ХФ цевима (без халогена). Делом трасе постављања ПНК регала исти треба искористити за 
полагање и каблова овог система. Сав кабловски развод је реализован са кабловима типа 
ЈХ(Ст)Х 3 x 2 x 0,6mm чији је омотач без халогена (не шири пожар и не ствара токсичне гасове). 

Систем видео контроле (ЦЦТВ) 
За потребе видео надзора простора котларнице као додатне мере заштите и надзирања 

простора од посебног значаја, пројектом се предвиђа савремен ЦЦТВ систем базиран на колор 
камерама уклопљеним у објекат котларнице и дигиталном видео рикордеру. Систем покрива 
улазе у котларницу и то са четири камере за праћење простора улаза односно снимање 
(идентификацију)  посетилаца приликом уласка-изласка, а нарочито у случају активације 
аларма. Четири унутрашњих камера и то: камера за надзирање Канцеларије, котларнице, 
Спремишта за сечке, Хидраулике За могућност додавања додатних камера, предвиђен је ДВР са 
довољном резервом улаза за прикључење додатних камера. Као централни уређај система 
предвиђен је 16 канални дигитални видео рикордер, исти  је лоциран у канцеларији у оквиру 19" 
река – рацк моунт. У истој просторији је смештена главна мониторска јединица 24" ЛЦД 
монитор. Целокупна инсталација је предвиђена да се изведе са халоген фрее кабловима. За 
напајање камера предвиђено је вођење посебне инсталације кабловима NHXHX -Y 3x1mm2. 
Исти су положени од ел.ормана канцеларије до камера. За све камере предвиђене су одговарајуће 
напојне јединице. Цео кабловски развода треба водити делом у предвиђеним инсталационим ХФ 
цевима, делом у ПНК регалу (на делу трасе на коме се исти налази). Напојне каблове обавезно 
треба водити у посебним инсталационим цевима на прописаном растојању од других каблова 
слабе струје. 
 

Кабловска канализација 
За напајање објекта пројектовани су каблови одговарајућег типа, пресека и броја жила 

према условим. Напојни кабал објекта се полаже у земљаном рову. Ископ рова врши се у 
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слободном терену. Каблови се полажу на дубину од 0,8m. Заштита кабловског вода предвиђена 
је одговарајућим ножастим осигурачима. Каблови се при преласку испод саобраћајница штите 
постављањем у одговарајућу ПВЦ цев Ø110mm. 

На свим местима где се очекује одвијање моторног саобраћаја (коловози, колски 
прилази, и сл.), прави се кабловска канализација од бетонских кабловица или ПВЦ цеви 
унутрашњег пречника Ø 110mm. На местима где се гради кабловска канализација за велики 
број каблова потребно је да се одрже потребна растојања између каблова.  
 

Инсталација осветљења  
 У објекту је предвиђена инсталација општег и противпаничног осветљења. Расвета 
објекта је предвиђена ЛЕД светиљкама степена заштите ИП65 или у договору са инвеститором 
светиљкама другог типа  сличних карактеристика (светиљка одговарајућег степена заштите у 
зависности од просторије уградње).  
За нужно осветљење у објекту предвиђене су ЛЕД светиљке за нужну расвету (антипаник 
светиљка одговарајућег степена заштите у зависности од просторије уградње) које се укључују 
услед нестанка електричне енергије, са аутономијом рада већом од 180 минута. Ове светиљке се 
постављају дуж пута евакуације, изнад излазних врата се постављају антипаник светиљке са 
натписом "ИЗЛАЗ" према графичкој документацији.  
Инсталација осветљења се изводи кабловима типа N2XH-J који се полажу по/у носачима 
каблова,цревима,цевима. Укључивање осветљења предвиђено је са инсталационим 
прекидачима степена заштите IP54 који се монтирају на позиције предвиђене пројектом.  
 

Инсталација утичница и фиксних прикључака 
У објекту је предвиђена инсталација монофазних и трофазних утичница степена заштите 

ИП54 и индустријских утичница УКО-УТО ИП54. Инсталација је урађена у свему према 
захтевима од стране Инвеститора. Инсталација  се изводи кабловима типа N2XH-J који се 
полажу по/у носачима каблова, цревима, цевима,  конструкцији. 
Тачно место прикључака технолошких потрошача пре извођења проверити још једном на лицу 
места, а у зависности од прикључног места. 
Приликом проласка каблова кроз противпожарне зидове потребно је премазати каблове 
заштитном пожарном смесом, најмање у два слоја, у дужини од 1м са обе стране противпожарног 
зида. За материјал који се примењује као заштита од ширења пожара посредством кабловске 
изолације потребно је прибавити атест којим се показује његова отпорност према горењу када 
се нанесе на кабл који не штити од пожара.  
 

Унутрашња и спољашња громобранска заштита и уземљење 
Прихватни систем је предвиђен постављањем поцинковане траке FeZn 20x3mm на 

одговарајуће потпоре према графичкој документацији. Прихватни систем се повезује на 
вертикалне спустове изведене FeZn 20×3mm  траком. На висини од 1,7m поставља се контролни 
мерни спој КМС. На висини 0,6м повезују се олучне вертикале на темељни уземљивач. Код 
сваког места назначеног у графичкој документацији изводи се извод FeZn 25x4mm траке 
темељног уземљивача и исти се повезује са металним масама преко укрсног комада. Темељни 
уземљивач се изводи траком FeZn 25×4mm и причвршћује за арматуру темеља одговарајућим 
спојним елементима.  
Са темељног уземљивача се изводе траке за уземљење вертикалних олука, спој са главном 
шином за изједначење потенцијала ГШИП. 
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Ради повећања сигурности од електричног удара, потребно је све металне делове 
приступачне додиру, а који нису део електричне инсталације, међусобно галвански повезати, 
како услед неког квара не би наступила опасна потенцијална разлика између тих металних 
делова, која би могла угрозити живот корисника. 

Уземљење металних маса (котлова, разводних ормана, цевовода, измењивача, разделника 
и осталу металну опрему у котларници и друго) вршити челичном поцинкованом траком FeZn 
20 x 3 mm која се поставља видно на одстојне потпоре на зиду, на висини око 40cm од пода. 
Повезивање прстена за уземљење и сабирнице за уземљења (PЕ) у Р-КОТ, извршити 
проводником PP–Y–1 x 16mm2 са постојећим уземљивачем објекта. Изједначење потенцијала у 
котларници извести премошћењем прирубница, вентила и других делова машинске инсталације. 

Све прирубнице и вентиле треба премостити каблом P–Y–1 x 16mm2, или бакарном 
плетеницом 16mm2, или на сваком прирубничком споју испод једног завртња поставити 
звездасту подлошку и спој означити црвеном бојом. 
Напомена 1: 
Изабрани каблови и проводници, морају поштовати и одредбе SRPS EN 50525-3-11 и SRPS EN 
50525-3-21. (Каблови са посебним карактеристикама, које се односе на пожар). Захтеви за 
електричне апарате за опасност од пожара (видети IEC 60079), изабрани каблови са са посебним 
карактеристикама, које се односе на пожар, односно халогенфри каблови (Н2XХ-Y) 
Напомена 2: 
Сви материјали, конструкције, инсталације и опрема и уређаји морају имати важеће исправе о 
усаглашености, појединачне сертификате којима се доказује квалитет уграђеног материјала и 
опреме (декларације произвођача), односно извршених радова (извештаји о испитивану 
електроинсталација и др.), као и посебни сертификати које издају именована тела, а односе се на 
исправност одговарајућих система инсталација и опреме, те је неопходно прибавити: 
• Декларације о усаглашености уграђене опреме и инсталација са одговарајућим стандардима из 
области електричних инсталација који су детаљније наведени у поглављу ТЕХНИЧКИ 
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ, у складу са Правилником 
о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона. 
• Стручни налаз о прегледу, мерењу и испитивању електричних инсталација објекта 
• Стручни налаз о прегледу и испитивању инсталација за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (громобранске инсталације). 

 
 

Технички опис котларнице – ХИДРОТЕХНИЧКИ ДЕО 
 

Хидротехничке инсталације  објекта котларнице 

За потребе опремања хидротехничким инсталацијама објекта котларнице Опште Болнице 
Лозница, предвиђена је изградња прикључкака на уличну водоводну мрежу, прикључење на 
постојећу фекалну канализациону мрежу, прикључење на постојећи канал односно 
атмосферску канализацију мрежу, водомерну шахту за смештај водомера, развод  за санитарну 
воду као и спољњу и унутрашњу хидранску мрежу. Идејним решењем предвиђена је изградња 
прикључне водоводне цеви PEDN110 од уличне цеви PEDN160 до водомерне шахте у којој се 
налази водомер за санитарну воду и водомер за противпожарну воду – хидранску мрежу. 
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Санитарна водоводна мрежа 

Идејним решењем предвиђена је изградња водоводне цеви HDPEDN32 NP10 од водомерне 
шахте у којој се налази водомер за санитарну воду до објекта, а унутрашње инсталације од 
објекта до санитарног чвора радити цевима од PPR NP10 одговарајућег пречника у складу са 
хидрауличким прорачуном. Предвиђено је да се изведе развод топле воде из  бојлера запремине 
80 литара. 

Хидрантска мрежа 

Идејним решењем предвиђена је изградња водоводне цеви HDPEDN110 NP10 од водомерне 
шахте у којој се налази водомер за хидранску мрежу до објекта, око кога се израђује спољња 
прстенаста хидранска мрежа и унутрашња . На овој спољњој хидранској мрежи планирају се 
два надземна хидранта NHDN80 (један нови и један је постојећи који се налази на јавној 
површини испред објекта ) , а на унутрашњој два  зидна хидранта (један у котларници а други 
у складишту ) који се повезују поцинкованим цевима PC 2” на делу који је видљив. 

Фекална канализациона мрежа 

Идејним решењем предвиђена је изградња унутрашње фекалне канализације ван објекта, од 
канализационих цеви PVC DN 160 од објекта до постојеће главне ревизионе шахте фекалне 
канализације на парцели Болнице.У санитарном чвору у објекту предвиђен је развод PVC цеви 
одговарајућег пречника од 110 , 75 и 50 mm. Из постојеће главне ревизионе шахте  фекалне 
канализације постојећим цевоводом PVC DN 300mm отпадне воде одводе се у Градску 
канализацију. У санитарном чвору предвиђена је једна канализационе вертикале (КВ) пречника 
110 mm, која се завршава преко вентилационе главе на крову објекта. У котларници, 
предвиђена је изградња канала и уградња сливника са сливничким решеткама на потребним 
местима, ради пражњења целокупног система прилком одржавања и ремонта. Одмуљна јама је 
такође прикључена на канализацију. 

Атмосферска канализациона мрежа 

Идејним решењем предвиђена је изградња унутрашње атмосферске канализације, од  
канализационих цеви PVC DN 110 од олучних вертикала објекта до постојећег канала 
атмосферске канализације на парцели Болнице. Предвиђена је једна ревизиона шахта 
атмосферске канализације. Комплетна атмосферска канализациона мрежа ће бити изведена од 
PVC цеви  пречника 110 и 160 mm. 

Санитарни елементи и галантерија 

Објекат је потребно опремити санитарним елементима и галантеријом сходно архитектонско 
грађевинском пројекту. 

У пословном делу објекта предвиђена је изградња  санитарног чвора опремљена са по једном 
WC шољом и једним умиваоником. 

Напомена: 
Понудом обухватити прикључење котларнице и складишта дрвне сечке  на спољне 

инфраструктурне инсталације, у складу са издатим локацијским условима који су 
саставни део ове документације (хидротехничке инсталације, електроинсталације, 
телекомуникације, итд.). 
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Б. ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ДИСТРИБУТИВИ ТОПЛОВОД СА 
ТОПЛОВОДНИМ ПРИКЉУЧЦИМА 
 
 С обзиром да је локација котларнице промењена у односу на постојећу потребно је 
изградити топловодну мрежу од новопројектване котлрнице до потрошача у кругу опште 
болнице.  

Режим рада топловода је следећи: 

 температура развод/поврат      90°C / 65°C 
 радни притисак      до 4 bar (дефинисати у ПГД) 
 називни птитисак      PN 16 
 температурни режим рада на секундару   80°C/60°C 
 максимални пад притиска на месту преузимања топлотне ен.:90 kPa 

 
Топловод 
Топловод је пројектован као двоцевни од предизолованих челичних бешавних цеви за 

полагање директно у земљу-предизоловане су цеви према SRPS EN 253:2015 године.  
Цеви се постављају у ров на минималној дубини 0,8 m, ширина рова зависи од пречника 
предизолованог цевовода и од препорука за монтажу произвођача предизолованог цевовода. 
Нивелација цевововда се врши гредицама од стиропора на међусобном растојању од 2,5 до 3 
метра или џаковима напуњеним песком. Употреба дрвених гредица није дозвољена. Испрани 
ситан песак ставља се испод цеви, дебљина слоја је 10 cm, око цеви и изнад цеви, дебљина слоја 
је 10 cm. Остатак рова попуњава се ископаном земљом, терен се уређује према претходном 
стању, а вишак земље одвози на депонију.  

 
Предизоловане цеви су снабдевене су системом за детекцију влаге - аларми систем се састоји 

од две жице, различитих боја (сигналана и алармна) које су заливене у изолацију од  
предизолованих цеви и на самим крајевима су неизоловане ради повезивања на систем дојаве 
за окривање влаге на траси топловода. 

Траса топловода је таква да се помоћу природних компензаотра - скретања цеви и природних 
чврстих тачака постиже самокомпензација температурних дилатација. 

 
Технички опис трасе 
Полазни топловод котларнице је DN 200/200 - полазни топлотни капацитет је 3037 kW. Након 

скретања трасе у дужини цца 69 m одваја се прикључак DN 32 за објекат 7 и 8 (прикључак 
пречника DN 25 за објекат 7 онкологија и прикључак пречника DN 32 за објекат 8 патологија). 
Даље траса наставља пречника DN200/200 дужине 32 m  одваја се прикључак DN40 за објекат 
9 Грудно и АТД. Траса пречника DN200/200 дужине 51 m наставља даље где се рачвају два 
крака топловода - DN100/100 (за објекте 6, 5, 4 и 3/1 и 3/2) и DN150/150 (за објекте 1,2 ,NN и 
10/2).  

Укупна дужина трасе топловода DN100/100 износи цца 52 m, а огранци - прикључци су 
DN100 (објекат 5), DN40 (објекта 6), DN50 (објекат 3/2 и 4), DN32 (објекат 3/1). Укупна 
дужина трасе топловода DN80/80  износи цца 25 m, а прикључак за објекат 4 је DN65. 
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Укупна дужина трасе топловода DN150/150  износи цца 61 m, после се редукује на DN100/100 
у дужини 83,5 m, а огранци - прикључци су DN100/100 (будући објекат), DN65 (објекат 2), 
DN100 (објекат 1), DN25 (објекат 10/2). 

 
На крају сваког прикључка се предвиђа прикључни шахт са запорном арматуром и арматуром 

за пражњење. Одзрачивање се врши у топлотним подстаницама. Укупна траса топловода 
износи цца 640 m. 
 

Посебну пажњу треба посветити ископу трасе, како би се избегла оштећења постојећих 
подземних инсталација, чија тачна локација није позната. За потребе израде ПГД и ПЗИ пројекта, 
неопходно је прибавити постојећи катастар подземних водова – диспозицију водовода, 
електроенергетских инсталација, телекомуникационих инсталација, канализације и слично, а 
како би се избегла оштећења постојећих подземних инсталација. О градњи је потребно 
обавестити све руковаоце у складу са пројектним условима, те наложити и надзор осталих 
радова везаних за постојеће комуналне инсталације. Сва укрштања топловода са осталим 
подземним инсталацијама морају се извести по упутству представника комуналних предузећа, 
који управљају тим инсталацијама. Сви услови и сва решења морају бити документовани у 
грађевинском дневнику. Код ископа канала потребна је пажња на месту укрштања топловода с 
телекомуникационим каблом, електро каблом, канализацијом, водоводом. У случају да се при 
укрштању топловода и комуналних водова не постиже законско растојање, у сагласности са 
руководиоцем комуналног предузећа употребљавају се заштитне цеви.  

Сви радови у вези са заштитом и могућим премештању постојећих подземних објеката и 
инсталација морају бити обухваћени ценом радова.  

После извршеног заваривања топловода извршити радиографску контролу заварених 
спојева у обиму минимално 30%, а затим извршити пробу на притисак PI = 9 bar.  

После успешно извршене пробе цевовода на притисак може се приступити монтажи 
термоскупљајућих спојница, њиховом испитивању на притисак, а после успешног испитивања 
врши се попуна спојница и затрпавање рова. У току процеса пројектовања и монтаже 
предизолованог цевовода потребно је у потпуности испоштовати стандард ЕN 13941.  

 
Ц. ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ГРЕЈАНИМ ОБЈЕКТИМА (ТП) 

Топлотне подстанице – технички опис 

Топлотне подстанице, у којима се припрема топла вода у секундарном кругу грејања се 
уграђују у просторијама  корисника. У колико то није могуће, потребно је предвидети 
монтажни покривени објекат од сендвич панела потребне дебљине изолације за сваку топлотну 
станицу изван објекта корисника. 
У примарном делу топлотне подстанице је топла вода из топлотног извора, у секундарном делу  
топла вода корисника, која може да достигне максимални температурни режим 80/60 °C. 
Највећи расположив пад притиска у примарном делу топлотне подстанице износи 75 kPа.-
прорачунат на основу најнеповољније деонице топловода (деоница 5, 6, 7, 15, 17, 19, 21, 25).   
 
За уређење простора са инсталацијом компактне топлотне подстанице са номиналном 
топлотном снагом изнад 45 kW важе следеће препоруке: 
- Под ТП мора бити од армираног бетона или друге незапаљиве облоге.  



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |37 од 249 

- Предвидети одговарајући одвод воде и проветравање простора ТП. Температура простора 
ТП не сме прећи 35 °C. 

- У простору ТП или у њеној близини потребно је обезбедити водоводни прикључак са зидним 
прикључком DN15 са наставком за цев и армирано-гумену цев са две шелне.  

- У простору ТП или у њеној близини потребно је обезбедити једнофазну утичницу. 
- Предвидети одговарајућу расвету, струјно коло расвете мора бити одвојено од струјног кола 

напојног дела ТП. 
- Врата ТП морају бити са типском бравом и цилиндричним улошком, широка најмање 70 cm 

(у складу са димензијама опреме која се уносу/износи) и потребно је да се отварају ка споља. 
Кључ од врата топлотне подстанице и један комплет кључева свих врата, од уласка у објекат 
до простора топлотне подстанице, потребно је доставити кориснику. 

- У простору ТП не смеју бити никакви други уређаји, који не служе намени ТП. Простор ТП 
не сме служити као за неке друге сврхе нпр. остава. 

- У простору ТП мора бити шема ТП са упутством за употребу и одржавање. Режим рада је 
непрекидан, са ноћним снижењем температуре.  

- Димензије ТП морају бити такве да обезбеде несметан приступ и одржавање опреме ТП. 
 
Опрема и арматура на примарној страни ТП одговарају номиналном притиску PN6 и 
температури 110 °C. ТП је опремљена са елементима за регулацију температуре топле воде у 
зависности од спољашње температуре. Извршни елемент регулације на примарној страни је 
комби регулациони вентил. Регулациони уређаји имају пропорционално-интегралну 
карактеристику са подешавањем на 80/60 °C код спољашње температуре -14 °C. Обавезне 
функције регулационог уређаја су: 

- ограничавање температура повратка према кривој, 
- програмибилна регулација у зависности од времена, 
-    повезивање на ЦНС испоручиоца топлоте 

ТП је изведена као компактна топлотна подстаница и израђена је по одредбама DIN 4747.  
Примарна страна (PN6) састављена је од: 

- Плочастог размењивача топлоте 
- Комбинованог проточног и температурног регулатора-комби вентила 
- Калориметра (ултразвучни мерач топлоте у Мбус изведби, напајање калориметра је 

стално,напон 230 V) 
- температурног сензора за ограничавање температуре повратка 
- термометара и манометара релевантних мерних опсега 
- хватача нечистоће са магнетним улошком 
- спољног температурног сензора. 

Примарна страна ТП је на деловима даљих цевних одељака изолована са топлотном 
изолацијом d=32 mm.  
 Секундарна страна (PN6) је састављена је од: 

- температурног сензора у доводу 
- сигурносног вентила 
- запорног вентила 
- хватача нечистоће са магнетним улошком 
- термоманометара одговарајућих мерних подручја 
- прикључака за пуњење, пражњење и сигурносни вод 
- фреквентно регулисане пумпе. 

 
Регулација ТП је таква да се аутоматски регулишу сви постојећи грејни кругови на секундару. 
ТП се укључују у постојећи грејни систем појединог објекта. Спољни температурни сензор је 
намештен на северној страни фасаде или њему најближем месту (североисточни или 
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северозападно) и у складу са правилима добре праксе у погодној удаљености од прозора, врата, 
балкона или других топлотних извора. 
 
Списак ТП са топлотним капцитетима капацитета измењивача топлоте: 

Р. 
број 

Назив објекта Усвојени конзум, kW 

1 Хирургија 640 

2 Интерно 215 

3 Дечије 1 50 

4 Дечије 2 135 

5 Техничка служба,кухиња и ресторан 115+130 

6 Дом Здравља 630 

7 Психијатрија 82 

8 Онкологија 25 

9 Патологија 40 

10 Грудно и АТД 82 

11 Инфективно 1 30 

12 Инфективно 2 40 

 13 Објекат у изградњи 600+250 

 

Технички опис потребних радова на ТП и на секундару објеката који ће 
се прикључити на котларницу на дрвну сечку/лож уље 

1. Објекат Хирургија - комплетни електро, машински радови на изградњи топлотне 
подстанице снаге 640 kW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, 
изолацијом, вентил сигурности, термоманометри и сл.  

Објекат ТПС је лоциран у пасарели објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни TП се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни сегменти су у 
потпуности изоловани, а положај прикључака може бити горњи/доњи у зависности од 
положаја. Оквирне минималне димензије кућице су ДxВxШ ( 1,7m x 1,6m x 0,6m). 
Уграђује се диктир систем са експанзионом посудом од 600 l као и нова циркулациона пумпа 
са променљивим бројем обртаја протока 30 m3/h, напора 5 m. Уграђује се нова арматура, мерно 
регулациона опрема, изоловани цевовод пречника DN125 у дужини трасе цца 8m. 
Граница пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми ТП 
Хирургије. 

 
Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Хирургија: 

 
Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Ком. у раду Укупно у раду (кW) 
ЕМ погони-

процена 
2,0 1 2,0 1 2 

Диктир систем В 
600 л 

1,5 2 3,0 1 1,5 

   5,0  3,5 
УКУПНО      
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На грејним телима за објекат Хирургије је предвиђена уградња термостатских вентила 
са термоглавом у антивандал изведби (где је то технички изводљиво с обзиром на 
постојеће стање вентила).  
 

2. Објекат Интерно - комплетни електро, машински радови на изградњи прикључка снаге  
215 kW, са новом арматуром, трокраким мешним вентилом са актуатором, аутоматиком, 
изолацијом, вентил сигурности, термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни ТП се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни сегменти су у 
потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у зависности од 
положаја. Оквирне димензије кућице су ДxВxШ (1,2m x 1,0m x 0,5m). 
Уграђује се мембранска експанзиона посуда од 300 l као и нова циркулациона пумпа са 
променљивим бројем обртаја протока 12 m3/h, напора 5 m. Уграђује се нова арматура, мерно 
регулациона опрема, изоловани цевовод пречника DN80 у дужини трасе цца 6m. 
Грејна тела, цевовод, арматура, инталације нису предмет овог пројекта јер се комплетно 
мењају у складу са пројектом ТТИ за санацију објекта Интерно где су предвиђена уградња 
термостатских вентила са термоглавом.  
Граница пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми. 
Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Интерно: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,5 1 0,5 1 0,5 

УКУПНО   0,5  0,5 
 

3. Објекат Дечије 1 - комплетни електро, машински радови на изградњи ТП снаге  50kW, 
са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, вентил сигурности, 
термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни ТП се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни сегменти су у 
потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у зависности од 
положаја. Оквирне димензије кућице су ДxВxШ (1,2m x 1,0m x 0,5m). 

Уграђује се мембранска експанзиона посуда од 150 l као и нова циркулациона пумпа са 
променљивим бројем обртаја протока 7m3/h, напора 5 m. Уграђује се нова арматура, мерно 
регулациона опрема, изоловани цевовод пречника DN40 у дужини трасе цца 6m. 
Граница пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми. 
Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Дечије 1: 
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Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,5 1 0,5 1 0,5 

УКУПНО   0,5  0,85 
 

4. Објекат Дечије 2 - комплетни електро, машински радови на изградњи ТП снаге  
135 kW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, вентил 
сигурности, термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни подстанице се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни 
сегменти су у потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у 
зависности од положаја.Оквирне димензије кућице су ДxВxШ ( 1,2m x 1,0m x 0,5m). 
Уграђује се мембранска експанзиона посуда од 60 l као и нова циркулациона пумпа са 
променљивим бројем обртаја протока 3m3/h, напора 5m. Уграђује се нова арматура,мерно 
регулациона опрема,изоловани цевовод пречника DN80 у дужини трасе цца 6m. 
Граница пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Дечије 2: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,2 1 0,2 1 0,2 

УКУПНО   0,2  0,2 
 
На грејним телима за објекат Дечије 1 и 2 је предвиђена уградња термостатских 
вентила са термоглавом у антивандал изведби (где је то технички изводљиво с обзиром 
на постојеће стање вентила).  

5. Објекат Кухиња, техничка служба, вешерај - комплетни електро, машински радови 
на изградњи две топлотне подстанице снаге 115 kW за грејање и 130 kW за припрему 
санитарне топле воде, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком,бојлером 
санитарне воде, пумпама изолацијом, вентил сигурности, термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни ТП се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни сегменти су у 
потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у зависности од 
положаја. Оквирне димензије кућице су ДxВxШ ( 1,2m x 1,0m x 0,5m). 

 За загревање топловодног грејача санитарне топле воде се предвиђа циркулациона пумпа у 
комбинацији са трокраким вентилом, детаљније је описано у поглављу Технички опис 
инсталације санитарне топле воде цртежом у графичкој документацији ИДР-а. 

За потребе грејања на излазу из измењивача топлоте се предвиђа експанзиона посуда 
запремине 120 l и циркулациона пумпа са променљивим бројем обртаја проток 6m3/h, напор 
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5m. После пумпе се раздваја  термоизолован цевовод DN40 за потребе техничке службе и 
цевовод DN40 за потребе кухиње и ресторана. Граница пројекта је место убода на постојећи 
цевовод кухиње и техничке службе. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Кухиња, тех. Служба, вешерај: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,3 1 0,3 1 0,3 

УКУПНО   0,3  0,3 
 
Постројење за припрему санитарне воде-просторија поред кухиње: 
 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

Рециркулациона 
пумпа за 

санитарну воду 
0,2 1 0,2 1 0,2 

Електро грејачи 
на бојлеру 
сан.воде 

6 6 36 4 24 

УКУПНО   36,2  24,2 
 
На грејним телима за објекат Кухиња, техничка служба, вешерај је предвиђена уградња 
термостатских вентила са термоглавом у антивандал изведби (где је то технички 
изводљиво с обзиром на постојеће стање вентила).  

6. Објекат Дом здравља - комплетни електро, машински радови на изградњи топлотне 
подстанице снаге  630 кW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, 
изолацијом, вентил сигурности, термоманометри, диктир системом и сл.  
Објекат ТПС је лоциран у подстаници објекта-постојећој котларници. 
После измењивача се монтира нова циркулациона пумпа са променљивим бројем обртаја 
протока 35 m3/h и напора 6 m и диктир систем са посудом од 500 l. 
Предвиђа се на постојећем разделнику/сабирнику у постојећој котларници топле воде 
прикључење ТП  пречника DN125 дужине трасе цевовода цца 8m где је и граница пројекта. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Дом здравља: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

Дуплеx 
цирк.пумпа са 
рег.обр. ДН65 

0,8 1 0,8 1 0,8 

Диктир систем В 
400 л 1,5 2 3,0 1 1,5 

ЕМ погони-
процена 0,5 1 0,5 1 0,5 

УКУПНО   4,3  4,3 
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На грејним телима за објекат Дома здравља је предвиђена уградња термостатских 
вентила са термоглавом у антивандал изведби (где је то технички изводљиво с обзиром 
на постојеће стање вентила).  

7. Објекат 6 Психијатрије - комплетни електро, машински радови на изградњи TП снаге 
55 kW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, вентил 
сигурности, термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни ТП се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни сегменти су у 
потпуности изоловани, а положај прикључака може бити горњи/доњи у зависности од 
положаја. Оквирне димензије кућице су ДxВxШ ( 1,0m x 1,0m x 0,4m). 
Уграђује се мембранска експанзиона посуда од 80 l као и нова циркулациона пумпа са 
променљивим бројем обртаја протока 4m3/h, напора 5 m. Уграђује се нова арматура, мерно 
рег. опрема, изоловани цевовод пречника DN50 у дужини трасе цца 10m. 
Грејна тела, цевовод, арматура, инталације нису предмет овог пројекта јер се комплетно 
мењају у складу са пројектом ТТИ за санацију објекта Психијатрија где су предвиђена 
уградња термостатских вентила са термоглавом.  
Граница пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Психијатрија: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,2 1 0,2 1 0,2 

УКУПНО   0,2  0,2 
 

8. Објекат Онкологија - комплетни електро, машински радови на изградњи ТП снаге  25 
kW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, вентил сигурности, 
термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни подстанице се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни 
сегменти су у потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у 
зависности од положаја. Оквирне димензије кућице су ДxВxШ (1,2m x 1,0m x 0,4m).  
Уграђује се мембранска експанзиона посуда од 35 l као и нова циркулациона пумпа са 
променљивим бројем обртаја протока 1,5m3/h и напора 5 m. Уграђује се нова арматура, мерно 
регулациона опрема, изоловани цевовод пречника DN32 у дужини трасе цца 8m. Граница 
пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Онкологија: 
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Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,1 1 0,1 1 0,1 

УКУПНО   0,1  0,1 

 
 

На грејним телима на објекту Онкологија је предвиђена уградња термостатских 
вентила са термоглавом у антивандал изведби (где је то технички изводљиво с обзиром 
на постојеће стање вентила).  

9. Објекат Патологија - комплетни електро,машински радови на изградњи топлотне 
подстанице снаге  40 kW,са новом арматуром, ,мешним 
вентилима,аутоматиком,изолацијом,вентил сигурности,термоманометри и сл. Објекат ТП је 
лоциран на спољној фасади објекта смештен у кућици термоизолованој од спољних утицаја у 
сендвич панелу.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни TП се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни сегменти су у 
потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у зависности од 
положаја. Оквирне димензије кућице су ДxВxШ (1,2m x 1,0m x 0,4m). 
Уграђује се мембранска експанзиона посуда од 35 l као и нова циркулациона пумпа са 
променљивим бројем обртаја протока 1,5m3/h, напора 5 m. Уграђује се нова арматура, мерно 
регулациона опрема, изоловани цевовод пречника DN32 у дужини трасе цца 8m. Граница 
пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Патологија: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,1 1 0,1 1 0,1 

УКУПНО   0,1  0,1 
 
На грејним телима објекта Патологије је предвиђена уградња термостатских вентила са 
термоглавом у антивандал изведби (где је то технички изводљиво с обзиром на 
постојеће стање вентила).  

10. Објекат Грудно и АТД - комплетни електро, машински радови на изградњи топлотне 
подстанице снаге  82 кW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, 
вентил сигурности, термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни подстанице се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни 
сегменти су у потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у 
зависности од положаја.Оквирне димензије кућице су ДxВxШ ( 1,2m x 1,0m x 0,4m). 
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Уграђује се мембранска експанзиона посуда од 100 l као и нова циркулациона пумпа са 
променљивим бројем обртаја протока 5m3/h, напора 5m. Уграђује се нова арматура, мерно 
регулациона опрема, изоловани цевовод пречника DN40 у дужини трасе цца 8m. Граница 
пројекта је  место спајања цевовода на секундару објекта. 
Грејна тела, цевовод, арматура, инсталације се комплетно мењају у складу са пројектом ТТИ 
за санацију објекта Грудно и АТД где су предвиђена уградња термостатских вентила са 
термоглавом.  
Граница пројекта је место спајања цевовода на секундару објекта према технолошкој шеми. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Грудно и АТД: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,2 1 0,2 1 0,2 

УКУПНО   0,2  0,2 
 
 
11. Објекат Инфективно 1 - комплетни електро, машински радови на изградњи топлотне 
подстанице снаге 30 кW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, 
вентил сигурности, термоманометри и сл.  
Објекат ТП је лоциран на фасади објекта смештен у кућици од металних профила са бочним 
заштитним плочама. Кућица је  термоизолована у сендвич панелу и заштићена од спољних 
атмосферских утицаја. 
На предњој страни подстанице се налазе сервисна врата за лак приступ опреми. Цевни 
сегменти су у потпуности изоловани а положај прикључака може бити горњи/доњи у 
зависности од положаја. Оквирне димензије кућице су ДxВxШ ( 1,0m x 1,0m x 0,4m). 
После измењивача се монтира експанзиона посуда од 35 l и циркулациона пумпа са 
промењивим бројем обртаја протока 2,0 m3/h и напора од 5m. 
Граница пројекта је цевовод после циркулационе пумпе према технолошкој шеми. 

Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Инфективно 1: 

Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 0,1 1 0,1 1 0,1 

УКУПНО   0,1  0,1 
 
 
12. Објекат Инфективно 2 - комплетни електро, машински радови на изградњи ТП снаге  
40 kW, са новом арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, вентил 
сигурности,термоманометри и сл. Објекат ТП је лоциран на спољној фасади објекта смештен 
у кућици термоизолованој од спољних утицаја у сендвич панелу. Граница пројекта је излазна 
прирубница на измењивачу топлоте за грејање. 
После измењивача се монтира експанзиона посуда од 50 l и циркулациона пумпа са 
промењливим бројем обртаја протока 2,5 m3/h и напора од 5m. 
Граница пројекта је цевовод после циркулационе пумпе према технолошкој шеми. 
Табеларни приказ потрошача електричне енергије ТП Инфективно 2: 
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Назив опреме Снага (кW) Комада Снага (кW) Комада у 
раду 

Укупно у 
раду(кW) 

ЕМ погони-
процена 

0,1 1 0,1 1 0,1 

УКУПНО   0,1  0,1 

 
На грејним телима објекта Инфективно 1 и 2  је предвиђена уградња термостатских 
вентила са термоглавом у антивандал изведби (где је то технички изводљиво с обзиром 
на постојеће стање вентила). 

13. Објекат у изградњи - комплетни електро, машински радови на изградњи две ТП снаге 
600 kW за грејање и 250 kW за загревање санитарне воде и клима комора, са новом 
арматуром, мешним вентилима, аутоматиком, изолацијом, вентил сигурности, 
термоманометри и сл. Објекат ТП је лоциран унутар објекта. 
Граница пројекта је излазна прирубница на измењивачу топлоте за грејање. 

Пуњење/пражњење секундарног дела инсталације омекшаном водом се обавља отварањем / 
затварањем вентила DN15 - смер пуњења пражњења у цевоводу секундарног дела 
инсталације је дат у графичкој документацији-шеми подстанице. 
 

НАПОМЕНА 1 - за ТП: 
За све ТП предвиђена је уградња новог разводног ормана за напајање опште потрошње 
(расвета, утичнице и сл.) и командно разводног ормана за напајање нових потрошача ТП-
а и полагање нове инсталације за потребе нових потрошача од новог ормана ТП-а до 
потрошача. Начин напајања нових ормана електричном енергијом биће накнадно одређен. 
У оквиру сваког објекта ТП-а неопходна је израда прстена уземљења и повезивање свих 
металних маса на уземљивач. 
 
НАПОМЕНА 2 – за ТП: 
Понуђач је у обавези да прорачуна, провери и дефинише комплетну опрему на ТП у 
оквиру дефинисане границе пројекта (дато у свесци 6 приложеног ИДР-а). Такође, за 
сваку ТП је потребно предвидети и пратеће архитектонско-грађевинске и електро радове 
у складу са минималним захтевима датим у овој конкурној документацији. Топлотне 
подстанице морају бити компактног типа – предфабриковане са комплет опремом, 
прикључцима за воду и струју све постављено на челичним рамовима. На улазном делу 
примара ТП предвидети по један секциони вентил на потисној и повратниј грани 
топловодног прикључка за одвајање ТП од прикључног топловода. 
 
НАПОМЕНА 3: 
За објекте под редним бројем 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 12 предвиђена је набавка и уградња 
термостатских вентила са термоглавом у антивандал изведби укупно 625 комплета 
вентила пречника DN15 PN6 за горе наведене објекте. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНСТАЛАЦИЈЕ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 
 
Постојећи бојлер санитарне воде од 6 m3 је у неупотребљивом стању, па се предвиђа његова 
демонтажа  и изношење из посебне просторије вешераја. Демонтирају се и сва арматура, 
цевовод као и цевовод поврата кондензата-укида се парни вод. Унутар простора је потребно 
урадити и електро и грађевинске радове на адаптацији и санацији простора. 
Предвиђа се нови комбиновани бојлер санитарне воде запремине 4 m3 вертикалне изведбе са 
уграђеним загрејачима за солар, за топлу воду и прикључак за електро грејаче. Бојлер има 
прикључке, ревизиони отвор и изолован је минералном вуном у Ал плашту.  
Соларни грејач је стављен  као варијанта да бојлер санитарне воде има подршку и за догревање 
преко соларних колектора- за неко будуће време када се буде радила санација објекта 4. 
Предвиђена је и заштита од легионеле (укључена је као основна функција бојлера) којом 
управља аутоматика бојлера. 
У зимском/летњем режиму се бојлер греје преко топловодног измењивача. Снага топловодног 
грејача износи 130 kW, електрична снага грејача износи око 36 kW (6x6kW) - користи се као 
алтернативни вид загревања санитарне воде.  Циркулациона пумпа протока 7 m3/h остварује 
циркулацију кроз измењивач топлоте док рециркулациони вод  бојлера се монтира са 
припадајућом пумпом за циркулацију топле воде протока  4 m3/h ка потрошачима. 
Оквирни габарити: 
Димензија пречник x висина :  Ø1400mm x 3200mm  
Маx дозвољени притисак.   6 bar  
Маx дозвољена температура :  80⁰C 
Прикључци:    DN50 
Број комада:    1 
Пројектом предвидети све потребне прикључке за нови комбиновани бојлер санитарне воде. 
 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ОПРЕМЕ ВЕШЕРАЈА 
 
Пошто се укида парни котао за потребе вешераја и санитарне воде, потребно је предвидети 
потрошаче у вешерају уместо постојећих и то: 
Професионална веш машина капацитета 32 kg следећих карактеристика:    
-капацитет    32 kg 
-окретај бубња   35-45 rpm 
-центрифуга    1000 rpm 
-снага    18/24 kW 
-кућиште AISI 304 стандард 
-дозирне посуде 3 и припремљен прикључак за течно дозирање 
-напон 400/3  50Hz. 
Оквирне димензије Ш 1120mm , дубина 1180 mm, висина 1598mm. 
Број комада :   2 
 
Професионални ваљак      ком 1 
радна површина 2580 mm 
пречник ролне 500 mm 
капацитет пеглања при улазној влажности веша 50 %  95 kg/h 
снага грејача        49,5 kW 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |47 од 249 

електронапон        400V/3N AC 50 Hz 
димензије         3280mm x 750mm x 1290mm 
 
У вешерају се ради демонтажа постојеће веш машине и ваљка, потрошачи се демонтирају и 
износе из просторије корисника на место које одреди Инвеститор/корисник. Потребни су 
радови на припреми постоља за нове потрошаче као и нивелисања пода. 
У електро делу идејног решења је предвиђено  повезивање ових потрошача на постојећи 
дистрибутивни систем електричне енергије. 
Електро потрошачи у вешерају 

Пошто се укида парни котао за потребе вешераја и санитарне воде, потребно је предвидети 
потрошаче у вешерају уместо постојећих и то: 

Професионална веш машина капацитета 32 кг   ком 2 
Професионални ваљак Г 26.50 ГМП Цоммерциале Срл  ком 1 

 
Предвиђена је демонтажа и развезивање постојећих извода који остају ван функције, и 
уградња новог разводног ормана за напајање нових потрошача и полагање нове 
инсталације за потребе нових потрошача од новог ормана до потрошача. Начин напајања 
новог ормана биће накнадно одређен. 

 
Назив опреме Снага (кW) Ком. Снага (кW) Комада у раду Укупно у раду (кW) 

Проф. Веш машина  
32 kg 

49,5-
трофазна 2 99 2 99 

Професионални 
ваљак Г 26.50 ГМП 
Цоммерциале Срл 

49,5-
трофазна 

1 49,5 1 49,5 

УКУПНО   148,5  148,5 
 
 

  



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |48 од 249 

4. ПРЕДМЕТ И ОБИМ ПОНУДЕ  
 

Предмет ове јавне набавке је: Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и 
изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у 
оквиру објекта Oпште болнице Лозница по систему „кључ у руке“.  

Комплетан посао по овом јавном позиву неопходно је извести по систему "кључ у руке" 
у складу са Законом о облигационим односима. Јединичне цене и количине за 
грађевинску/машинску/електро опрему и радове се не уговарају, већ се комплетан предметни 
посао мора извести у свему према захтевима техничких спецификација датих у конкурсној 
документацији. 

Обим набавке обухвата и прибављање дозвола и сагласности од надлежних имаоца јавних 
овлашћења неопходних за почетак и несметану динамику изградње у складу са уговорним 
динамичким планом, укључујући сву потребну документацију која је неопходна за прибављање 
истих од надлежних органа. 

Понуђач приликом састављања понуде узима у обзир Локацијске  услове добијене од 
општинског органа и Пројекте идејних решења из прилога ове документације. 

Обим понуде обухвата и: 
- Израда геодетске подлоге: Топографски снимак интегрисан са катастарским планом и 

изводом из катастра водова израђен од стране регистроване геодетске организације са 
одговарајућом лиценцом; 

- Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину; 
уколико се покаже потреба обухвата и израду Студије процене утицаја на животну 
средину; Eлаборат о геотехничким условима изградње; Пројекте за грађевинску 
дозволу ПГД, укључујући и техничку контролу независне пројектантске куће са 
одговарајућим лиценцама; Пројекте противпожарне заштите, Пројекте система за 
детекцију и дојаву пожара, Пројекте за извођење ПЗИ; Радионичку документацију са 
неопходним детаљима; Пројекте изведеног објекта ПИО; Нострификацију иностране 
техничке документације опреме под притиском; 

- Остале радње током градње објеката, у складу са техничким захтевима пројеката и ове 
конкурсне документације, посебно следеће радње: ограђивање парцеле, заштита од 
буке, осматрање терена, геометарске елаборате: изведених темеља, подземних 
инсталација и изведених објеката; 

- Испитивање котловског постројења у циљу доказивања гарантованих параметара од 
стране акредитоване лабораторије према стандарду SRPS EN 12953-11; 

- Пуштање у рад, технички пријем, пробни рад и обука запослених за рад у објекту; 
- Обавезе током трајања гарантног рока. 
 
Прибављање грађевинске дозволе и сагласности на ПЗИ документацију обавеза је 

наручиоца. 
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5. ПОДАЦИ ЗА НАБАВКУ, ИСПОРУКУ, МОНТАЖУ ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊУ 
КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ, ТОПЛОВОДА И 
ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОКВИРУ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 
ЛОЗНИЦА 

 
Основни подаци о систему грејања: 

 
Табела 1: Основни подаци система грејања 

Поз. Опис Јединица Вредност 

1 Мин. спољашња температура °C -13,7 

2 Макс. спољашња температура °C 40 

3 
Температура воде на излазу из котла при улазној 
температури од 65°С 

°C 90 

4 
Оперативни опсег притиска на излазу котларнице према 
граду 

bar 6 

5 Мин. температура воде на улазу у котао  °C 65 

6 Мин. температура повратне воде °C 50 

7 Температура сирове воде °C 10 
 

Квалитет котловске (циркулационе) воде мора бити у складу са стандардом SRPS EN 12953-10. 

 
Захтеви за гарантоване параметре котлова 
Понуђач је уз понуду дужан да достави попуњен и оверен Образац 11 (поз. 1-5). 

Вредности гарантованих параметара котла из табеле Гарантоване вредности доказују се 
испитивањем у свему према Обрасцу 14 – Изјава о прихватању услова испитивања у циљу 
доказивања гарантованих параметара. 
 
Табела 2 

 
Топлотни капацитет котла на дрвну сечку и степен корисности дефинисани су у односу 

на дефинисано референтно гориво (дрвну сечку). 
 

р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Захтевана 
вредност 

параметра 

1 Топлотни капацитет котла 1 на дрвну сечку kW 500 

2 Топлотни капацитет котла  2 на дрвну сечку kW 1500 

3 
Степен корисности котла 1 на дрвну сечку при 
100% оптерећења 

% min 88 

4 
Степен корисности котла 2 на дрвну сечку при 
100% оптерећења 

% min 88 

5 Топлотни капацитет котла  3 на ЛЛУ kW 2000 

6 
Степен корисности котла 3 на ЛЛУ при 100% 
оптерећења 

% min 92 
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Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 
котловском постројењу. 

 
Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/65 °C, одн. средњу температуру у котлу од 77,5 °C. 
 
Понуђач у понуди треба да приложи тзв. „корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 
одступањем температурског радног режима од референтног. 

 
Захтеви у погледу заштите животне средине 
Понуђач ће у понуди навести гарантоване параметре из Обрасца 11 (поз. 4-5). При томе, 

гарантовани параметри не смеју да пређу максималне вредности емисије (изражено у mg/m3 
сувог гаса и сведено на 13% садржаја О2 на 0°C и 101,32 kPa) и нивое буке у складу са важећим 
прописима наведене у табели 3. 
 
Табела 3. 

р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Максимална 
вредност 

параметра 

1 Прашкасте материје [mg/Nm3] 20 

2 
Ниво буке изван котларнице, на граници 
урбанистичког блока и болничких објеката 

[dB(A)] 50 

 
Емисија прашкастих материја мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима 

емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл. гласник РС број 6/2016.) 
Пројекат треба да обухвати мере заштите од буке у животној средини у складу са Законом 

о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010), Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2010) и Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", 
бр. 75/2010). 

Ниво буке не сме да премаши прописане граничне вредности индикатора буке за 
акустичку зону у којој се извор буке (котларница) налази. Ниво буке не сме да премаши граничне 
вредности наведене у табели 3. 

Никакве механичке вибрације не смеју се преносити на зграду и систем цевовода. 
Котловско постројење и додатна опрема морају бити пројектовани сходно томе и монтирани, а 
ниво вибрација не сме прећи ниво А према SRPS ISO 10816-1/2013. 

 
Законска регулатива 

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); 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |51 од 249 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004,36/2009); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Сл.гласник РС“, бр. 35/2004 и 25/2015); 
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013); 
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016 и 95/2018); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010); 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009); 
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014); 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017); 
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015). 

 
 

6. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 
 

Техничка документација која се доставља уз понуду: 
Гарантоване вредности (Образац 11). Понуђач мора да достави уз понуду гарантоване 

вредности које задовољавају све захтеве из ове конкурсне документације. 
 
Техничке карактеристике опреме и материјала (Образац 12). Понуђач мора да достави уз 

понуду карактеристике опреме и материјалa које задовољавају све захтеве из ове конкурсне 
документације. 

 
Нацрт динамичког плана за реализацију уговора 

 
Понуђач мора да достави уз понуду план имплементације пројекта који задовољава 

захтеве из ове конкурсне документације. 
Понуђач доставља нацрт динамичког плана, рачунајући од датума почетка реализације 

уговора, представљајући кључне позиције (не обавезно овим редом) као што су: 
 

- Завршетак израде пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) укључујући време 
неопходно за техничку контролу ПГД пројекта и добијање сагласности наручиоца 
и надлежних имаоца овлашћења, 

- Добијање грађевинске дозволе; 
- Завршетак израде пројеката за извођење (ПЗИ) укључујући време неопходно за 

добијање сагласности Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне 
ситуације, наручиоца и надлежних имаоца овлашћења,  

- Почетак извођења радова на објекту (у складу са законом), 
- Завршетак свих радова у обиму неопходном за рад, 
- Завршетак свих радова неопходних за пробни рад, 
- Пробни рад, 
- Испитивање котла у циљу доказивања пројектованих параметара (почетак је датум 

достављања плана испитивања, крај је достављање извештаја о извршеном 
испитивању), 

- Завршетак свих радова, 
- Технички пријем, 
- Подношење захтева за употребну дозволу, 
- Прво испитивање притиском код произвођача. 
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У склопу динамичког плана навести и следеће активности: 
- Набавка кључне опреме: котлови (први дан је дан потврде наручивања, последњи 

дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 
- Набавка кључне опреме: систем за складиштење и транспорт горива (први дан је 

дан потврде наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код 
понуђача), 

- Набавка кључне опреме: димњак (први дан је дан потврде наручивања, последњи 
дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: акумулатори топле воде (први дан је дан потврде 
наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: филтери димних гасова (први дан је дан потврде 
наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: диктир систем (први дан је дан потврде наручивања, 
последњи дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: циркулационе пумпе (први дан је дан потврде наручивања, 
последњи дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача) 

- Набавка кључне опреме: систем ХПВ и кондиционирања воде (први дан је дан 
потврде наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код 
понуђача). 

 
Техничка документација након потписивања уговора 
Добављач је дужан да након потписивања уговора обезбеди: 
 
Динамички план реализације уговора 
Добављач мора 7 (седам) дана након потписивања уговора да достави коначан динамички 

план за реализацију уговора укључујући и кључне елементе као што су: студија утицаја на 
животну средину, пројекти за грађевинску дозволу и пројекти за извођење, испорука кључне 
опреме (котао, димњак, акумулатори топле воде, диктир систем, главне пумпе, систем ХПВ, 
запорна арматура и др.), почетак и завршетак грађевинских, машинских и електро радова, 
тестирање и технички пријем које треба да одобри Наручилац. Приликом израде Динамичког 
плана водити рачуна о динамици извођења радова ван и за време трајања грејне сезоне, као и на 
захтеване битне временске одреднице из ове конкурсне документације. Крајњи датум завршетка 
радова је обавезујући. 

 
Пројекти за грађевинску дозволу (ПГД) 
Добављач израђује пројекте за грађевинску дозволу (ПГД) на бази Пројеката Идејних 

решења (ИДР), локацијских услова и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 
гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018). Пројекти за грађевинску 
дозволу (ПГД) морају бити одобрени од стране Наручиоца. 

Обавеза Добављачa је да о свом трошку организује техничку контролу ПГД пројеката од 
стране независне пројектантске куће која мора да поседује све неопходне лиценце фирме као и 
лиценце вршиоца техничке контроле. Избор вршиоца техничке контроле извршиће Добављач у 
договору са Наручиоцем. Саставни део ПГД пројеката је и Извод из пројекта за грађевинску 
дозволу. 
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Пројекте за грађевинску дозволу (ПГД) доставити у 3 (три) оверена штампана примерка. 
У електронском облику на CD-у, доставити 2 (два) примерка ПГД пројеката у PDF формату који 
су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата, као и његове 
саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у Excel табелама. Пројекат доставити на 
српском језику, одобрен од стране свих надлежних институција у одговарајућој форми у складу 
са Правилником о садржини техничке документације. 

 
Пројекти за извођење (ПЗИ) 
Добављач израђује пројекте за извођење (ПЗИ) на бази Пројеката за грађевинску дозволу 

(ПГД), грађевинске дозволе и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде 
и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник 
РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018). Пројекти за извођење (ПЗИ) 
морају бити одобрени од стране Наручиоца и треба да имају исту организацију свезака као и 
ПГД. 
 

Пројекте за извођење (ПЗИ) доставити у 3 (три) оверена штампана примерка. У 
електронском облику на CD-у, доставити 2 (два) примерка ПЗИ пројеката у PDF формату који 
су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата, као и његове 
саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у Excel табелама. Пројекат доставити на 
српском језику, одобрен од стране свих надлежних институција у одговарајућој форми у складу 
са Правилником о садржини техничке документације. 

Добављач израђује радионичку документацију за машинске, грађевинске и електро 
радове. Ти пројекти треба да обухвате документацију за израду опреме и повезивање цевовода 
и све остале радове који су у оквиру овог тендера. 

Ради добијања неопходних сагласности од Министарства унутрашњих послова, Сектора 
за ванредне ситуације, на урађену техничку документацију неопходно је урадити и следеће 
пројекте: 

- Пројекат заштите од пожара (према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 
111/2009 и 20/2015)), у коме су садржани Елаборат о зонама опасности,  

- Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних гасова, 
према Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 
(''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93.), односно Правилнику о техничким нормативима за стабилне 
инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 24/93.), 

- Пројекат система техничке заштите. 
Осим израде Пројектa за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење, Пројекта заштите 

од пожара, Пројекта стабилне инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних гасова и 
Пројекта система техничке заштите, обавеза Добављача је да прибави сагласност на пројекте од 
стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације.  

Добављач израђује елаборат за процену потребе за израдом Студије о утицају на животну 
средину. Уколико надлежни инспекцијски органи донесу решење о потреби, обавеза извођача је 
да изради и Студију о процени утицаја на животну средину, која мора бити израђена од стране 
лиценцираних стручњака у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009), према захтевима издатим од стране надлежних 
инспекцијских органа. 
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Пројекти изведеног објекта (ПИО) 
Добављач израђује пројекте изведеног објекта (ПИО) на основу одобрених пројеката за 

извођење (ПЗИ) и изведеног стања, а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 
гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018). Пројекти изведеног 
објекта (ПИО) морају бити одобрени од стране Наручиоца и треба да имају исту организацију 
свезака као и ПЗИ.  

Пројекти изведеног објекта се достављају за потребе добијања Употребне дозволе и за 
потребе експлоатације и одржавања целокупног постројења након пуштања у погон. 

Пројекте изведеног објекта (ПИО) доставити у 3 (три) оверена штампана примерка. У 
електронском облику на CD-у, доставити 2 (два) примерка ПИО пројеката у PDF формату, који 
су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата, као и његове 
саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у складу са стварним количинама у Excel 
табелама. Пројекат доставити на српском језику у складу са Правилником о садржини техничке 
документације.  
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Организација свезака пројектне документације ПГД, ПЗИ и ПИО 
У циљу добијања дозвола и саглaсности за изградњу котларнице на дрвну сечку и лож 

уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру објекта опште болнице Лозница по систему 
„кључ у руке“, потребно је израдити пројектну документацију у складу са Правилником о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 72/2018) на 
следећи начин: 
 
Документ Назив пројекта 

 
КОТЛАРНИЦА НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ 
ЛОЗНИЦА, ТОПЛОВОД И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 

 Извод из пројеката за грађевинску дозволу – важи само за ПГД пројекат 
Свеска 0 Главна свеска 
Свеска 1/1 Пројекат архитектуре - Котларница 
Свеска 1/2 Пројекат архитектуре - Топлотне подстанице 
Свеска 2/1 Пројекат конструкције - Котларница 
Свеска 2/2 Пројекат конструкције - Топловод 
Свеска 2/3 Пројекат конструкције - Топлотне подстанице 
Свеска 3/1 Пројекат хидротехничких инсталација - Котларница 
Свеска 3/2 Пројекат хидротехничких инсталација - Топлотне подстанице 
Свеска 4/1 Пројекат електроенергетских инсталација - Котларница 

Свеска 4/2 
Пројекат електромоторног погона и система надзора и управљања (ЦСНУ) - 
Котларница 

Свеска 4/3 Пројекат електроенергетских инсталација - Топлотне подстанице 
Свеска 5/1 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

Свеска 5/2 
Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних 
гасова 

Свеска 6/1 Пројекат машинских инсталација - Котларница 
Свеска 6/2 Пројекат машинских инсталација - Топловод 
Свеска 6/3 Пројекат машинских инсталација - Топлотне подстанице 
Свеска 8 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације 
Свеска 9 Пројекат спољног уређења 
  
 Eлаборат о геотехничким условима изградње 
 Студија процене утицаја на животну средину (у случају потребе) 
 Елаборат заштите од пожара - Важи за ПГД пројекат 
 Главни пројекат заштите од пожара - Важи за ПЗИ пројекат 
 План превентивних мера - Важи за ПЗИ пројекат 
 

Следећи формати се сматрају електронском формом документације: 
Пројекат PDF формат електронски потписан 
Текстови MS Word или компатибилно 
Предмери MS Excel или компатибилно 
Цртежи AutoCAD (компатибилан са свим новијим верзијама од 2012) 
Медиј CD, DVD или USB 
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Атестно техничка документација која се обезбеђује пре техничког пријема 
 

Добављач доставља пратећу техничку документацију (документација којом се доказују 
тражене карактеристике испоруке) пре техничког пријема и то: 

 Атестна документација за уграђени материјал и изведене радове за грађевинске, 
машинске и електро радове појединачно 

 Упутства за монтажу опреме 

 Упутства за руковање и одржавање елемената постројења 

 Погонско упутство за котлове са главним техничким параметрима, вредностима 
сигурносних блокада, подацима о потрошњи горива, упутством за руковање и 
одржавање 

 Изјаве о усаглашености 

 Евиденциони листови опреме под притиском 

 Нострификована техничка документација и прорачуни котлова страних 
произвођача 

 Сертификат квалитета и извршених радова на инсталацији 

 Протоколи тестирања, гарантовани параметри 

 Инспекцијске књиге 

 Грађевински дневници 
 
Атестно-техничка документација се доставља у оригиналу и у 2 (два) штампана примерка 

и у електронском облику на CD-у на српском језику. Упутства за рад и одржавање се испоручују 
у три (3) штампана примерка и у електронском облику на CD-у на српском језику. Техничка 
документација се доставља најкасније у року од 2 недеље пре техничког пријема. 

 
 
А. Обавезе Добављача у вези извођења радова 
 
Извођење радова: 
Извођење радова врши се у складу са пројектном документацијом и техничким условима 

из Прилога 1-3. Одступање од ове документације је дозвољено само уз сагласност стручног 
надзора, пројектанта ИДР-а и одобрења Наручиоца. 

Радови почињу тек након добијања грађевинске дозволе од надлежних органа и Пријаве 
почетка радова. 

 
Добављач је дужан да: 
- изводи радове у складу са важећим техничким прописима и стандардима који се 

примењују на такву градњу и врсту пројекта. 
- предузме мере предострожности на време у погледу безбедности радова, опреме и 

материјала, радника, пролазника, саобраћаја и суседних објеката (у складу са Законом 
о безбедности и здрављу на раду) и мере заштите животне средине у складу са 
Правилима понашања на градилишту, Образац 13 који је саставни део ове конкурсне 
документације 

- се придржава техничке документације која је основ за издавање грађевинске дозволе. 
- осигура путем интерних контрола да се радови изводе у складу са прописима. 
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- трошкове снабдевања електричном енергијом, водом, гасом, снабдевања другим 
енергентима током изградње и испитивања мора сносити понуђач. Добављач мора да 
обезбеди све помоћне просторије (нпр. канцеларије за особље, тоалете, складишта 
итд.) током периода изградње. 

- редовно ажурира електронску документацију за изградњу објекта. 
- изврши и прибави полису осигурања објекта у изградњи и полису осигурања 

одговорности извођача радова према трећим лицима. 
 
Б. Преглед и испитивање елемената и компоненти 
 
Добављач је дужан да за котлове и осталу опрему достави сертификат од лабораторије 

која врши њихово испитивање и „3А“ знак за усаглашеност производа. 
 
Испитивања пре и током пробног погона се морају спровести као:  
 Испитивања сваког појединачног елемента постројења  

 Испитивање склопова 

 Испитивања котларнице. 
 

Испитивања се спроводе у складу са: 

 Техничким инструкцијама произвођача 

 Захтевима Наручиоца из ове конкурсне документације 

 Законском регулативом и одговарајућим стандардима. 
 
Испитивања морају бити документована у форми (контролна листа) коју предлаже 

Добављач, а одобрава Наручилац. Испитивања се спроводе према Плану испитивања, који 
доставља Добављач најмање 7 (седам) дана пре почетка испитивања. Испитивању морају 
присуствовати стручни надзор и произвођач опреме. 

За испитивања за која је неопходно да их у складу са законском регулативом изврше трећа 
лица (овлашћене институције, акредитоване лабораторије, именована тела и сл.) иста ангажује 
Добављач о свом трошку. 

Неусаглашености које се појаве у току испитивања морају бити документоване у 
контролним листама са роковима отклањања истих. Након отклањања неусаглашености 
испитивања за тај део опреме/погона се понављају. 

 
В. Пуштање у рад и пробни погон 
 
Пробни погон, у трајању од минимално 7 (седам) дана, подразумева да ће се извршити 

подешавање котловског постројења, испитивање и обука погонског особља. 
Услов за почетак пробног погона је исправан рад свих сигурносних система (блокада) 

што мора бити потврђено записником. О току пробног погона сачињава се Протокол који 
потписују Добављач и Наручилац. Почетак пробног погона констатује се записнички уз обавезно 
присуство Наручиоца. 

У току пробног погона постројењем се управља преко система управљања и надзора. 
Добављач је дужан да обезбеди стално присуство стручног лица у току пробног погона. 

За време пробног погона Добављач води дневник погонских параметара и уписује вредности на 
сваких сат времена са манометара и термометара, где постоје, односно са PLC-a. 
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Успешност пробног погона се доказује континуалним радом у трајању 72 сата уз 
постизање максималне продукције у трајању минимално 2 сата. 

О извршеном пробном погону Добављач је дужан да достави извештај. Извештај ће 
обухватити и контролну листу са уоченим недостацима и роковима за исправљање недостатака 
и нови пробни рад ако је потребно, биће потписан од стране Добављача и Наручиоца. 

Успешан завршетак пробног погона констатује се записнички. 
Додатне трошкове (за материјал, гориво, електричну енергију, воду, особље итд.), који су 

узроковани неуобичајеним условима рада неопходним за тестирање, неисправним радом опреме 
или недостатком или неусклађеношћу са гарантованим вредностима или било којим другим 
условом уговора, мора да сноси Добављач. 

Током пробног погона, сви остали радови на градилишту се обустављају. Крај пробног 
рада се евидентира у извештају. 

 
Г. Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих 

параметара 
 
Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара врши 

се у свему према Обрасцу 14 – Изјава о прихватању услова испитивања у циљу доказивања 
гарантованих параметра. 

Под котловским постројењем се подразумева: котлови и пратећа опрема, систем за 
складиштење и транспорт горива, систем за одвод димних гасова и пепела. 

 
Д. Неопходна испитивања у циљу добијања употребне дозволе за објекат 
 
Сва испитивања неопходна за технички пријем објекта обавеза су Добављача. 
 
Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих 

параметара 
 
Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара је 

обавеза Добављача. Добављач је дужан да најкасније 45 дана пре обезбеђивања услова за 
испитивање обавести Наручиоца. Гарантно испитивање ће се организовати према техничким 
могућностима наручиоца (режим рада топлотног извора, могући пласман топлотне енергије). 

Гарантно испитивање параметара котла мора вршити акредитована лабораторија која 
поседује акредитацију за испитивање топловодних  котлова према стандарду SRPS EN 12953-
11. 

Избор акредитоване лабораторије извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 
 
За потребе доказивања понуђених параметара котла неопходно је извршити испитивање 

котла у складу са стандардом SRPS EN 12953-11. Мерна опрема мора бити еталонирана и класе 
тачности у складу са наведеним стандардом. Радни параметри котла при којем ће се вршити 
испитивање су: 

- притисак воде на излазу из котла цца 3 bar (бит ће дефинисано у ПГД пројекту) 
- температура воде на улазу у котао 65 °C 
- температура воде на излазу из котла 90 °C 
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- температура димних гасова таква да не дође до појаве кондензације у котловском 
постројењу 

- референтно гориво - дрвна сечка, следећих карактеристика: 

 класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

 насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

 величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

 садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS 
EN ISO 18134-2:2017, 

 садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

 референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 
 
Потребно је извршити следећа испитивања: 
1. Капацитет котла према стандарду SRPS EN 12953, 
2. Степен корисности котла на 100% оптерећења индиректном методом према SRPS EN 

12953-11. 
 
Понуђач у понуди треба да приложи тзв. “корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 
одступањем температурског радног режима од референтног. 

 
Мерења осталих гарантованих параметара вршиће овлашћене институције у складу са 

законским прописима и то: 
1. Емисија штетних материја, 
2. Емисија буке. 
 
Избор овлашћене институције извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 
 
За гарантно испитивање потребно је израдити Програм о испитивању са достављањем 

шеме мерних места. Програм мора бити одобрен од стране Наручиоца. О извршеном гарантном 
испитивању доставља се извештај са закључком који се односи на максимални капацитет котла, 
степен корисности котла и измерене емисије (штетне материје и бука). 

 
Рок за завршетак испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара је максимално 

15 радних дана од дана извршеног испитивања. Тај рок Добављач мора укалкулисати у рок за 
извођење радова. 

 
 
7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА 
 

Добављач уз своју понуду треба да достави техничку документацију и/или атесте и изјаве 
за котларницу и пратећу опрему, како би доказао да предмет понуде одговара захтевима 
конкурсне документације. 
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За укупно уграђену опрему и други уграђени материјал добављач 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 уграђене опреме и другог уграђеног материјала 
морају бити издати од акредитоване лабораторије. 

Уколико Наручилац утврди да уграђена опрема и 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. 

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања опреме и другог 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

Материјал и опрема коју понуђач набавља се доставља на градилиште, према динамици 
радова и шеми градилишта уз сагласност стручног надзора, јасно обележена и лако се 
идентификује. Такође, упутства за руковање и сигурносна упозорења ће бити приложени уз 
опрему. 

Сви материјали и опрема који се користе морају да испуњавају следеће опште услове: 
усклађеност са захтевима пројекта, да су стандардизовани, оверени и одобрени, да имају уверење 
о квалитету, не смеју да имају грешке у производњи и оштећења услед транспорта, да имају 
упутства за монтажу, употребу и одржавање. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од добављача да уграђени материјал 
замени новим, одговарајућег квалитета, да поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 
добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет 
добављача. 

Стручни надзор над изградњом котларнице, топловода и топлотних подстаница у општој 
болници Лозница по систему „кључ у руке“ извођењем уговорених радова врши се у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња. 

Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
реализацији уговора о јавној набавци 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 опрема и други 
материјали, као и пратећи радови, уграђени, односно изведени у складу са техничком 
документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и 
рока за њихову уградњу, односно за њихово извођење радова, о чему редовно извештава 
Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова на уградњи опреме и других материјала и 
предвиђених грађевинских и грађевинско занатских радова и уписом у Грађевински дневник, 
добављач је у обавези да обавести представника 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, заштиту од пожара, други видови 
безбедности и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом 
пројектовања, испоруке, уградње и извођења пратећих грађевинских и грађевинско занатских 
радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 
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Праћење извршења уговора вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца, које 
лице ће вршити праћење извршења уговора и координацију између Наручиоца и Добављача. 
Лице одговорно за праћење извршења уговорних обавеза и координацију је: Зоран Томић. 

 
 
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 Идејним решењем 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 из Обрасца на коју се 
технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  
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8. РОК ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 
 
Рок за реализацију уговора је онај који понуђач наведе у Обрасцу понуде. Максимални 

прихватљив рок за реализацију уговора је 180 (стоосамдесет) календарских дана oд дана 
закључења уговора. 

Рок за израду пројеката за грађевинску дозволу ПГД jе 35 (тридесетпет) календарских 
дана. Добављач ће након што заврши са пројектовањем, ПГД пројекте доставити Наручиоцу који 
ће извршити преглед техничке документације у року од 10 дана. Време које је потребно 
Наручиоцу да прегледа техничку документацију неће се обрачунавати Добављачу у рок за 
реализацију уговора. 

Рок за израду пројеката за извођење ПЗИ jе 30 (тридесет) календарских дана. Добављач 
ће након што заврши са пројектовањем, ПЗИ пројекте доставити Наручиоцу који ће извршити 
преглед техничке документације у року од 10 дана. Време које је потребно Наручиоцу да 
прегледа техничку документацију неће се обрачунавати Добављачу у рок за реализацију уговора. 
Време потребно за прибављање дозвола, такође се неће обрачунавати Добављачу у рок за 
реализацију уговора. 

Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао у року од 10 дана од дана коначног 
одобрења пројектно-техничке документације, уколико другачије није договорено. 

Пројектовање, испорука и уградња опреме, као и пружање услуга које су нужно везане за 
набавку добара или других услуга дефинисаних од стране Наручиоца (уградња, превоз, 
осигурање и сл.) изводе се у складу са Динамичким планом реализације уговора. 

 
9. МЕСТО ИСПОРУКЕ, МОНТАЖЕ ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ КОТЛАРНИЦЕ НА 

ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У 
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ У ЛОЗНИЦИ 

 
Котларница на дрвну сечку и лож уље заједно са топловодом и топлотним подстаницама 

предвиђена је у кругу Опште болнице у Лозници, на адреси Болничка бр. 65, Лозница, на К.П. 
број: 3502, К.О. Лозница  

 
10. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ 

И ЛОЖ УЉЕ, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ 
У ЛОЗНИЦИ И УВИД У ПОСТОЈЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

  
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 

обилазак локације и увид у постојећу 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 dmirkovic@loznica.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: Данијела Мирковић. 
 
О извршеном обиласку локације понуђач даје изјаву у Обрасцу изјаве о обиласку локације 

за уградњу (Поглавље XXII Конкурсне документације). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 
Саставни део конкурсне документације чине технички описи и технички услови за 

извођење грађевинских, машинских, хидротехничких и електро радова (прилози 1, 2, 3 и 4), 
ситуациони план (прилог 5), хидрауличка шема везе у котларници (прилог 6), Ситуација траса 
топловода (прилог 7) и хидрауличка шема топлотне подстанице (прилог 8). 

 
Техничку документацију чине и пројекти Идејног решења (прилог 9) и Локацијски услови 

(прилог 10). 
 
У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), 

Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину 
складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за 
грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, 
третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне 
средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине. У случају да Изабрани 
Понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може 
ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова. 
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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 односно 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 
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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 није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

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

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

Доказ: 

Правно лице 

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

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

Предузетник 

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

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

Физичко лице 

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

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

Орган надлежан 
за издавање: 

 

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

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

Доказ: 

Правно лице 

1) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 
за израду главног пројекта заштите од пожара са запосленим 
лицима која поседују лиценцу „А“, 

2) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 
за израду пројекта и извођење радова стабилног система за дојаву 
пожара са запосленим лицима која поседују лиценцу „Б2“, 

3) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 
за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система 
техничке заштите са запосленим лицима која поседују лиценцу 
„ЛТ2“, 

4) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 
за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система 
техничке заштите и обуке корисника са запосленим лицима која 
поседују лиценцу „ЛТ3“. 

Орган надлежан 
за издавање: 

1) Република Србија - Министарство унутрашњих послова – Сектор 
за ванредне ситуацију – Управа за превентивну заштиту. 

 
 

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. 
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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, производним, техничким и кадровским 
капацитетом.  
 

1) Финансијски капацитет: 
Услов:  
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015., 2016. и 2017.) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од 400.000.000,00 динара; 
(2) да понуђач у периоду од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објављивања) није био 
неликвидан. 

Докази: 
Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, 
који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 
претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три 
обрачунске године (2015., 2016. и 2017.).  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности или је издат 
пре дана објављивања јавног позива на Порталу УЈН, понуђач је дужан да достави Потврду 
Народне банке Србије издату након објаве јавног позива на Порталу УЈН да понуђач 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:   
1. Да је понуђач у претходних осам година од дана објаве Позива на Порталу јавних 

набавки реализовао уговоре (највише 4) у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 
динара без пореза на додату вредност, самостално или као члан групе понуђача (коме је 
Споразумом о заједничком извршењу било поверено извршење тог посла), а који се 
односе на комплетно пројектовање (машинско, електро и грађевинско) котларнице на 
дрвну сечку. 
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2. Да је понуђач у претходних осам година од дана објаве Позива на Порталу јавних 
набавки реализовао уговоре (највише 4) у укупној вредности од најмање 300.000.000,00 
динара без пореза на додату вредност, самостално или као члан групе понуђача (коме је 
Споразумом о заједничком извршењу било поверено извршење тог посла), а који се 
односе на комплетне радове (машинске, електро и грађевинске) на изградњи 
котларнице на дрвну сечку. 

3. Понуђач мора да поседује ауторизацију произвођача котлова да има право да нуди 
његове производе. 

4. Понуђач мора да понуди котао од произвођача котлова на дрвну сечку, који је у периоду 
максимално 5 година пре дана објаве Позива на Порталу јавних набавки произвео 
минимално 10 котлова истог типа као понуђени котао, капацитета 1500 kW или више. 

5. Понуђач мора да понуди котао од произвођача котлова на ЛЛУ, који је у периоду 
максимално 5 година пре дана објаве Позива на Порталу јавних набавки произвео 
минимално 10 котлова истог типа као понуђени котао, капацитета 2000 kW или више. 

 

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,  
- својство у коме је наступао (извођач, подизвођач, учесник у заједничкој понуди) 
- изјава да су радови за потребе тог Наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року,  
- врста радова,  
- вредност изведених радова,  
- број и датум уговора,  
- 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. 

Понуђач је дужан да достави изјаву од Произвођача котлова да понуђач има право да нуди 
њихове производе са траженим техничким карактеристикама наведеним у Конкурсној 
документацији, укључујући и изјаву да је понуђач обучен од стране произвођача да ради 
сервис и да је у могућности да обезбеди све резервне делове потребне за редовно 
одржавање таквог котла. Изјава Произвођача котла мора да буде дата на листу који садржи 
меморандум произвођача котла, потпис и печат одговорног лица. 
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Понуђач је дужан да достави изјаву од Произвођача котлова о броју произведених котлова 
на дрвну сечку истог типа као понуђени котао, капацитета 1500 kW или више као и котла 
на ЛЛУ капацитета 2000 kW или више у претходном периоду.  

 
 

3) Технички капацитет 
Услов: 

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

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
 

Назив опреме Количина 

Аутодизалица минималне носивости 8 t 1 

Теретно возило, минималне носивости 3 t 2 

Багер или комбинована машина 1 

Гарнитура за гасно заваривање и сечење 4 

Апарати за заваривање електролучним поступком 4 

Струјни агрегат минималне снаге 6,5 kW 1 
 

 
 

Доказ: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 
набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 
означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 
години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 
овлашћеног лица и 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; 
д) 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 понуде; 
ђ) стручан налаз о прегледу и испитивању опреме за рад, издат од стране правног лица са 
лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад. 
 Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 
оверене фотокопије уговора на увид. 
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 Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат 
у Поглављу XIII Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан 
од стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 
 

4) Кадровски капацитет: 
Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца и квалификацијама 
извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 
- најмање 25 извршилаца,  
- најмање 1 дипломираног инжењера грађевинарства који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 310 - који ће решењем бити именован за 
одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера грађевинарства који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410 - који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера хидротехничких инсталација који поседује важећу 
лиценцу Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 313 или 314 - који ће решењем 
бити именован за одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера хидротехничких инсталација који поседује важећу 
лиценцу Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 413 или 414 - који ће решењем 
бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера машинства који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 330 - који ће решењем бити именован за 
одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера машинства који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 430 - који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 350 - који ће решењем бити именован за 
одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 
-најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то:лиценцу бр. 450 - који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера телекомуникација који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 353 - који ће решењем бити именован за 
одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 дипломираног инжењера телекомуникација који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 453 - који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
- најмање 1 инжењер заваривања – специјалиста IWE или ЕWЕ (према SRPS EN 719 или 
SRPS EN 14731); 
- најмање 2 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS EN 
ISO 9606-1 за поступак 111; 
- најмање 1 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS EN 
ISO 9606-1 за поступак 311; 
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- најмање 1 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS EN 
ISO 9606-1 за поступак 135. 

Напомена: један заваривач може имати сертификат за више поступака. 
- 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 или 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). Фотокопије 
потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим 
потписом;  
д) фотокопије личних лиценци из области заштите од пожара (уз сваку лиценцу). 
Фотокопије лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;  
ђ) фотокопија дипломе специјалиста IWE или EWE (према SRPS EN 719 или SRPS EN 
14731) издате од стране националног или међународног тела за образовање кадрова у 
заваривању; 
е) фотокопија важећег уверења о стручној оспособљености заваривача (атести) према 
SRPS EN 287-1, односно SRPS EN ISO 9606-1:2015, за поступке 111, 311 и 135; 
ж) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је 
код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 
фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, 
доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених 
и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац 
у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално 
осигурање). 

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду 
– уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, 
фотокопију потребне  лиценце-сертификата.  
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5) Обилазак локације и увид у постојећу документацију 

Обилазак локације је предвиђен за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију 
извођење радова и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве 
понуде. 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 
обилазак локације за предметну јавну набавку. 
О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у постојећу 
документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење 
радова (Поглавље XXII Конкурсне документације). 

 

Доказ: 
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова 
(Поглавље XXII Конкурсне документације). 

 
 

6) Сертификати 
Услов:  Понуђач мора да поседује важеће сертификате за област која одговара предметној 
јавној набавци и то: 

- Систем менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001–2015, 
- Заштита животне средине SRPS ISO 14001– 2015, 
- Безбедност на раду OHSAS 18001 – 2008, 
- Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала према SRPS EN ISO 
3834-2. 
- “CE“ знак и/или „3А“ знак за усаглашеност производа произвођача опреме 
- Технички лист понуђеног котла, односно котловског постројења са свим неопходним 
информацијамa 
 

 
 

Доказ: 
Фотокопије сертификата о испуњености стандарда: 
ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом, 
ISO 14001 - заштита животне средине, 
OHSAS 18001 - безбедност на раду, или одговарајуће. 
SRPS EN ISO 3834-2 - Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала 
Понуђач је дужан да достави доказ од Произвођача котла да поседује међународни 
стандард за управљање квалитетом у пословној организацији. 
У складу са чланом 73. ЗЈН Наручилац је дужан да прихвати све ознаке које потврђују да 
добра, услуге или радови испуњавају захтеве одговарајуће ознаке. 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 
понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 
понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 
одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов 
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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. 
став2. 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. 

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

 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у 
обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености 
услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном 
облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |74 од 249 

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. 
Изузетак представљају Техничке карактеристике (понуђени произвођач, тип и технички 

DataSheet-ови) који могу бити достављени у понуди на српском или 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. Понуде се достављају и у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, 
DVD или USB). 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на 
CD, DVD или USB и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматраће 
се важећом. Понуда која није поднета на CD, DVD или USB 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: Градска управа града Лознице, Лозница, ул. 
Карађорђева бр. 2, са назнаком „Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и 
изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у 
оквиру објекта Oпште болнице Лозница по систему „кључ у руке“. ЈН бр. 11/2019, НЕ 
ОТВАРАТI!“. 
 Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране Наручиоца до 01.04.2019. 
године. 
 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 (образац 1), 
2) образац изјаве о независној понуди (образац 2), 
3) образац трошкова припреме понуде (образац 3), 
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4) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (образац 4), 
5) модел уговора, 
6) образац структуре цене (образац 5), 
7) образац Изјаве о техничкој опремљености (образац 6), 
8) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима 

(образац 7), 
9) образац Потврде о реализацији раније закључених уговора (образац 8) 
10) образац Изјаве о кључном техничком особљу (образац 9), 
11) образац Изјаве о достављању полисе осигурања (образац 10), 
12) образац гарантованих вредности (образац 11), 
13) образац о произвођачима материјала и опреме (образац 12), 
14) изјава о прихватању правила понашања на градилишту (образац 13), 
15) изјава о прихватању услова испитивања у циљу доказивања гарантованих параметра 

(образац 14), 
16) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у постојећу 

документацију (образац 15), 
17) нацрт динамичког плана за реализацију уговора, 
18) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
19) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење 

посла, 
20) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања, 
21) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

општем гарантном року, 
22) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака на 

котловском постројењу у посебном гарантном року, 
23) 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 материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |77 од 249 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају 
бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

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

3. ПАРТИЈЕ 

 Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу која је наведена као адреса 
за доставу понуде са истим назнакама уз додатну назнаку: 
 „Измена понуде за јавну набавку“ или „Допуна понуде за јавну набавку“ или 
„Опозив понуде за јавну набавку“ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку“. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем. 
 Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  
 Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Поглавље VII Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 
тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 
понуду подноси са подизвођачем. 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 
директно подизвођачу. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
- понуђачу који ће издати рачун,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

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

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

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
- 30% аванс, 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |79 од 249 

- 40% по ситуацијама, 
 - 30% по пуштању котларнице, топловода и топлотних подстаница у рад, на основу 
окончане ситуације потписане од стране стручног надзора, а након доказивања гарантованих 
параметара котларнице од стране Добављача. Услов за оверу окончане ситуације је извршена 
примопредаја радова, као и примопредаја извршених нужних услуга и пратећих радова. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних предрачуна, привремених месечних 
и окончане ситуације потписане од стране Добављача 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 Добављач, а којим је потврђено извршење предмета јавне набавке, потписан од 
стране стручног надзора. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из претходних ставова овог члана, 
Канцеларија за управљање јавним улагањима ће вршити директно на рачун Добављача. Плаћање 
сервисирање и одржавања котла врши Наручилац из својих средстава  по обављању редовних 
годишњих сервиса котларнице. 
 

9.2 Испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара и правила понашања 
на градилишту 

Понуђач је дужан да у понуди као услов прихватљивости понуде поднесе Изјаву о 
прихватању правила понашања на градилишту (Поглављe ХX Конкурсне документације) и 
Изјаву о прихватању услова испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара 
(Поглављe ХXI Конкурсне документације), којима прихвата услове у складу са садржајем ових 
изјава. 
 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 

 У предметној набавци гарантни рок је одређен као елемент критеријума за оцену понуда. 
Општа гаранција за изведене радове (машинске, електро и грађевинске радове) je 24 

месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о садржини и начину вршења 
техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању 
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и 
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије 
одређено. Посебни гарантни рок за уграђено котловско постројење почиње да тече од дана 
истека општег гарантног рока и може трајати максимално 96 месеци (8 година) од дана 
примопредаје радова. Посебни гарантни рок на котловско постројење је онај који понуђач наведе 
у обрасцу понуде. Максимално прихватљив посебни гарантни рок је 96 месеци, а минимални 
прихватљив посебни гарантни рок је 24 месеца. 

У предметној набавци посебни гарантни рок је одређен као елемент критеријума за оцену 
понуда. 

Под котловским постројењем се подразумева: котлови и пратећа опрема, систем за 
складиштење и транспорт горива, систем за одвод димних гасова и пепела. 

Понуђач је дужан, да се за све отказе и кварове који се у гарантном року десе на 
котловском постројењу и пратећој опреми, а које за последицу имају застој у раду, да приступи 
отклањању квара у року од 24 сата од тренутка пријаве квара. 
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Добављач је дужан да о свом трошку отклони све остале недостатке који се утврде 
приликом примопредаје уговорених радова или уграђене опреме и покажу у току гарантног рока, 
осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова или неправилног 
коришћења уграђене опреме, у најкраћем примереном року, односно у року од 8 дана од дана 
рекламације. 

Добављач је дужан да у гарантном року изврши преглед и обавезно одржавање котла и 
пратеће опреме, као и проверу подешености и по потреби подешавање параметара сагоревања 
једном годишње по завршетку, односно на почетку грејне сезоне, а на писмени захтев наручиоца. 
Рок за одзив добављача по овом позиву је 8 дана. 

Обавеза је Добављача да у току трајања гарантног рока обезбеди резервне делове и 
спроведе одржавање/редован сервис уграђене опреме према упутству произвођача ако оно улази 
у тај период. 

Цена годишњег сервиса и одржавања на котловском постројењу у гарантном року је она 
коју понуђач наведе у обрасцу понуде, с тим да не може бити већа од 200.000,00 динара, без 
ПДВ. 
 

9.4. Захтеви у погледу рока извршења предмета јавне набавке 

Рок за реализацију уговора је онај који понуђач наведе у Обрасцу понуде. Максимално 
прихватљив рок за реализацију уговора је 180 календарских дана oд дана закључења уговора. 

Рок за израду пројеката за грађевинску дозволу ПГД jе 35 (тридесетпет) календарских 
дана укључујући и техничку контролу ПГД пројеката. Избор вршиоца техничке контроле 
извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. Добављач ће након што заврши са 
пројектовањем, ПГД пројекте доставити Наручиоцу који ће извршити преглед техничке 
документације у року од 10 дана. Време које је потребно Наручиоцу да прегледа техничку 
документацију неће се обрачунавати Добављачу у рок за реализацију уговора.  

Рок за израду пројеката за извођење ПЗИ jе 30 (тридесет) календарских дана. Добављач 
ће након што заврши са пројектовањем, ПЗИ пројекте доставити Наручиоцу који ће извршити 
преглед техничке документације у року од 10 дана. Време које је потребно Наручиоцу да 
прегледа техничку документацију неће се обрачунавати Добављачу у рок за реализацију уговора.  

Рок за извођење радова и уградњу опреме је 135 календарских дана. Наручилац је дужан 
да Добављача уведе у посао 10 дана од дана коначног одобрења пројектно-техничке 
документације (ПГД), односно издавања грађевинске дозволе, уколико другачије није 
договорено. 

Наручилац је у обавези да реши имовинско правне односе и омогући понуђачу ступање 
на предметне парцеле предвиђене за доградњу, а у циљу извођења радова, до датума подношења 
Пријаве почетка радова. 

 
Прекид рачунања рока за реализацију уговора 
Рачунање рока за реализацију уговора се прекида у следећим случајевима: 

 Уколико до датума подношења захтева за грађевинску дозволу Наручилац не реши 
имовинско правне односе и не омогући понуђачу ступање на предметне парцеле, а у 
циљу извођења радова. 

 
9.5. Захтев у погледу места извршења предмета јавне набавке 

 Место испоруке и уградње опреме и материјала је на К.П. број: 3502 К.О. Лозница. 
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9.6. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од Понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

9.7. Други захтеви - Полиса осигурања 

 Изабрани понуђач (добављач) 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 извршења предмета јавне набавке.  
 Изабрани понуђач (добављач) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком 
важења за цео период извршења предмета јавне набавке, у свему према важећим прописима. 
 Уколико се рок за извршење предмета јавне набавке продужи, изабрани понуђач 
(добављач) 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 XVII 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.  
 Јавна набавка се уговара по принципу „кључ у руке“ у складу са Законом о облигационим 
односима. 

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.  
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 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 
Министарство заштите животне средине). 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 

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

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и 
роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, 
без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца. 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 одбије да 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 документације; 
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 извршења предмета јавне набавке.  

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 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који 
не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме 
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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 
општем 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 обрасцу понуде (Поглавље VII  Конкурсне документације). 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. 

 
5. Оригинал писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 

истека општег гарантног рока издати банкарску гаранцију за отклањање грешака 
на котловском постројењу у посебном гарантном року у висини не мањој од 5% 
од укупне вредности котловског постројења без ПДВ-а са роком важења који почиње 
да тече од дана истека банкарске гаранције за отклањање грешака у општем гарантном 
року, а који не може бити краћи од годину дана, с тим што ће се банкарска гаранција 
продужавати месец дана пре истека рока важење, до истека рока за отклањање 
грешака у посебном гарантном року. 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 банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена 
писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 
 

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

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

 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 

уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 5% 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 општем гарантном року - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у општем гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
општем 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 општег 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у општем 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који 
би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у посебном гарантном року - Изабрани 
понуђач се обавезује да на дан истека општег гарантног рока преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање грешака на котловском постројењу у посебном гарантном року, која 
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у посебном гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности 
котловског постројења без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Укупно трајање рока важности 
банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од дана истека рока за отклањање грешака 
котловског постројења у посебном гарантном року, с тим што ће добављач обнављати важење 
банкарске гаранције на сваких 12 месеци до истека укупно понуђеног посебног гарантног рока, 
а рок важности почиње да тече од дана истека банкарске гаранције за отклањање грешака у 
општем гарантном року.  
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака на котловском 
постројењу  у посебном гарантном року  у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
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отклањања грешака, која би могла умањити могућност коришћења предмета уговора у року који 
је предвиђен за отклањање грешака на котловском постројењу у посебном гарантном року. 
 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског 
обезбеђења ће бити враћена.  
 

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Отварање понуда одржаће се 01.04.2019. године у 12,30 часова, у канцеларији број 
126, на адреси: Карађорђева број 2, 15300 Лозница. 
 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 печатом 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 ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

 Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би 
значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 
 Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, 
као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  
 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Градска 
управа града Лознице, ул. Карађорђева бр. 2,  15300 Лозница  или електронске поште на е-mail: 
dmirkovic@loznica.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. 11/2019. 
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 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 „економски најповољнија понуда“. 
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

Поз. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ОЗНАКА ЕЛЕМЕНТА 
КРИТЕРИЈУМА 

МАКСIМАЛАН 
БРОЈ ПОНДЕРА   

1 Понуђена цена X1 70 
2 Посебни гарантни рок X2 20 

3 
Техничко-технолошке предности - 

Степен корисности котла Х3 10 

 УКУПНО 

𝑋 = 𝑋  100 
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 ПОНУЂЕНА ЦЕНА (X1) 
 
На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 70 пондера. 
Понуђена цена је збир следећих елемената: 

- укупна цена (C1), наведена у структури цена (образац 5), без ПДВ-а 
- производ дужине трајања гарантног рока ((24+R)/12) и цене годишњег сервиса и 

одржавања на котловском постројењу (C2), без ПДВ-а 
Горе наведене цене понуђач наводи у Обрасцу понуде. 
 
Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се максималан 
број пондера (70). 
Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули: 
 

𝑋1 = 70 − 70 ·
𝐶

𝐶
− 1  

 
Где су: 
X1  Број пондера понуде која се разматра, 
Cmin  Најнижа понуђена цена у динарима, 
С  Понуђена цена у динарима понуде која се разматра. 
 
Понуђена цена C се израчунава по формули: 
 

𝐶 = 𝐶 + 𝐶 ∙
24 + 𝑅

12
 

Где су: 
С  Понуђена цена у динарима. 
С1  Понуђена укупна цена у динарима, наведена у структури цена (образац 5) 
C2 Понуђена цена годишњег сервиса и одржавања на котловском постројењу за 

општи и посебни гарантни рок 
24 (месеци) Општи гарантни рок 
R (месеци) Понуђени посебни гарантни рок 
12 (месеци) Број месеци у години. 
 
 
 ПОСЕБНИ ГАРАНТНИ РОК (X2) 
 
На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 20 пондера. Посебни 
гарантни рок на уграђено котловско постројење и одговарајуће радове је онај који понуђач 
наведе у Обрасцу понуде. Максимално прихватљив посебни гарантни рок је 96 месеци, а 
минимални 24 месеца. 
 
Број пондера се израчунава на следећи начин: 
 Понуђач који понуди минималан гарантни рок од 24 месеца добиће 0 пондера. 
 Понуђач који понуди максималан гарантни рок од 96 месеци добиће 20 пондера. 
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𝑋2 =
1

3,6
· (𝑅 − 24) 

 
где су: 
X2  Број пондера понуде која се разматра, 
R (месеци) понуђени посебни гарантни рок понуде која се разматра. 
 
 
 ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ – степен корисности котлова на сећку 
(Х3) 
 
На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера, по 5 пондера 
за сваки котао на сечку. Степен корисности котла је онај који понуђач наведе у Обрасцу 11. 
Табела гарантованих вредности под 2. „Степен корисности“ 
 
Број пондера се израчунава на следећи начин: 
 

 Х3 , = 5 ·
ŋ − 88

ŋ − 88
 

 
где су: 
X3 = Х3  +  Х3  - број пондера понуде која се разматра, 
η[%]  понуђени степен корисности котла, 
ηmax[%]  максимални понуђени степен корисности котла. 
 
Минимални степен корисности који је прихватљив је 88%. 
 
 Ако је понуђени степен корисности мањи од 88% понуда се сматра неприхватљивом. 
 

Топлотни капацитет котла и степен корисности дефинисани су у односу на референтно 
гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика: 

- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 
- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 
- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 
- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017, 
- садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 
- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 
 
Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 
 
Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/65 °C, одн. средњу температуру у котлу од 77,5 °C. 
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Понуђач у понуди треба да приложи тзв. „корекционе криве”, које показују како се 
топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 
одступањем температурског радног режима од референтног. 
 
 УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА (X) 
Укупан број пондера израчунава се као: 

𝑋 = 𝑋  

где су: 
X укупан број пондера понуде која се разматра, 
Xi број пондера по критеријуму i = 1...3 понуде која се разматра. 
 
Број пондера по критеријуму i = 1...3 заокружује се на 2 децимале. 
 
 

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

 
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан највећи број пондера, као 

најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача чија је понуда оцењена са већим бројем пондера 
на основу елемента критеријума „Техничко-технолошке предности”. 

 Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан највећи број пондера и 
имају исти укупан број пондера на основу елемента критеријума „Техничко-технолошке 
предности”, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача чија је понуда оцењена са 
већим бројем пондера на основу елемента критеријума „Посебни гарантни рок”. 

 Услучају да две или више понуда имају на крају оцене исти укупан највећи број пондера 
и имају исти укупан број пондера на основу елемента критеријума „Техничко-технолошке 
предности” и елемента критеријума „Посебни гарантни рок“, као најповољнија ће бити изабрана 
понуда понуђача чија је понуда оцењена са већим бројем пондера на основу елемента 
критеријума „Понуђена цена”. 

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 
одређен Конкурсном документацијом. 

Уколико Понуђач достави доказе о испуњености услова из Правилника о начину 
доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (“Службени Гласник” 
Републике Србије, бр. 33/13), Наручилац ће поступити сходно члану 86. ЗЈН. 
 

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. 
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21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

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

осигурања;  
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом; 
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
22. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

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

Докази из става 1. ове тачке су:  
1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

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

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

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

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

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

 Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 

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

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 
подносилац захтева). 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-
26, 11000 Београд.  
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на е-mail: 
dmirkovic@loznica.rs 
и 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 
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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 зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
 - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 
 -120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
 - 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 
 Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 
овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 
160 до 167.Закона. 
 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке, да повећа обим предмета јавне набавке, ако је то повећање последица околности 
које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би 
био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне 
вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови 
уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).  
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 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење предмета јавне набавке, ако 
наступе околности на које добављач 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) услове за реализацију предмета јавне набавке, који нису предвиђени техничком 

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

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

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће 
дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због 
извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за 
повећање обима предмета јавне набавке. 

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 (ОБРАЗАЦ 1) 
 

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку:  
 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА 
КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ 

ПОДСТАНИЦА У ОКВИРУ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛОЗНИЦА ПО СИСТЕМУ 
„КЉУЧ У РУКЕ“ - ЈН број 11/2019 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име лица за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-mail): 
 
 

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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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 лица за контакт: 
 
 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 
 

 Адреса: 
 
 

 Матични број: 
 
 

 Порески идентификациони број: 
 
 

 Име лица за контакт: 
 
 

 
 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају сваки од понуђача из 
групе понуђача 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: Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и 
изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у 
оквиру објекта Опште болнице Лозница, по систему „кључ у руке“ 
 

 
Укупна цена, наведена у структури цена (образац 5), 
без ПДВ-а  
 

 

 
Укупна цена, наведена у структури цена (образац 5), 
са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

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

 
Рок важења понуде 
 

___ дана од дана отварања понуда  

 
Рок извршења предмета јавне набавке од дана 
увођења у посао 
 

____ календарских дана од дана 
увођења у посао  

Општи гарантни период 
24 месеца од дана примопредаје 
радова  

Посебни гарантни период 
___ месеци/а од дана истека 
општег гарантног периода  

 
Цена годишњег сервиса и одржавања на котловском 

постројењу за општи и посебни гарантни рок * 

 

 

 
НАПОМЕНЕ: 
Саставни део обрасца понуде су гарантоване вредности (Поглавље XVIII конкурсне 
документације). 
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 
документације за ову јавну набавку. 

* - позиције које плаћа општина Лозница из сопствених извора финансирања 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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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. 
- Понуђена цена годишњег сервиса и одржавања котловског постројења не може бити већа од 
200.000,00 динара, без ПДВ 
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ОБРАЗАЦ 2) 
 
 
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, 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 (ОБРАЗАЦ 3) 
 
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  
(ОБРАЗАЦ 4) 

 
 

 
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) 
______________________________________________________________, 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 ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА - ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, 
МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ, 

ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОКВИРУ ОБЈЕКТА ОПШТЕ 
БОЛНИЦЕ ЛОЗНИЦА ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 

 
 
 
Закључен у ________________, дана___________године, између: 
 
НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА: 
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, са седиштем у Лозници, ул. Карађорђева бр. 2, 15300 
Лозница, ПИБ: 101196408, коју заступа Милојка Смиљанић, начелник Градске управе града 
Лознице (у даљем тексту: Наручилац),  
 
и 
 
ДОБАВЉАЧ:     
 
______________________________________________са седиштем у ______________________  
назив извођача 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа, 
адреса 
___________________________________________________ (у даљем тексту: Добављач). 
  
или  
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ ___________________ кога заступа 
адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Добављач) са члановима групе  
 
__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ _______________ и 
адреса 
 
__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ _______________  
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или 
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ ___________________ кога 
заступа_____________,адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Добављач) са подизвођачем 
 
__________________________________________са седиштем у _________________  
назив Подизвођача 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ _______________ и 

адреса 
 
 

Члан 1. 
 

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

гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 01.03. 2019. године, објавио Позив за подношење 
понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку добара – 
Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и 
лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру објекта опште болнице Лозница по 
систему „кључ у руке“. 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 Добављач, 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 изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној 
својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 
11. октобра 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: 351-562/2017-1 од 24.01.2017. године, као и Програмом о 
изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у 
области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 
351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, 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 Влада утврдила 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____________2019. године, којом је уговор о јавној 
набавци доделио Добављачу.  
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Предмет уговора 

Члан 2. 
 

 Предмет овог уговора је Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и 
изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у 
оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“. 
 Уговорене радове Добављач се обавезује да изведе по систему „кључ у руке“, односно 
Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
грађевинске, грађевинско-занатске, машинске, електро и припремно-завршне радове, као и све 
друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 
 

Уговорена вредност – цена 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране утврђују да укупна уговорена вредност предмета уговора из члана 1. 
овог уговора, односно цена износи: ______________ динара са ПДВ-ом (словима: 
_________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без 
ПДВ-а износи ______________________ (словима:____________________________) а добијена 
је на основу цена из усвојене понуде Добављача број ___________ од ___________2019. године. 
 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 
којих је одређена. 
 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Добављача. 
 Ценом је обухваћено комплетно Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и 
изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру 
објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“. и извршене услуге које су нужно 
везане за добро као предмет јавне набавке у складу са описом из техничког дела конкурсне 
документације, а у свему према техничким спецификацијама достављеним уз понуду 
Добављача. 
 

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 40% по основу оверених привремених месечних ситуација сачињених на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и 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. Комплетну документацију неопходну за 
оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени 
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материјал, рачуне и другу документацију Добављач доставља стручном надзору који ту 
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном неће се извршити 
плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права приговора. 
3. У висини од 30% по пуштању целокупног система у рад, на основу окончане ситуације 
потписане од стране стручног надзора, а након добијеног извештаја о гарантном испитивању и 
доказаним захтеваним параметрима од стране Добављача, нужних услуга и пратећих радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја целокупног система, као и 
извршених нужних услуга и пратећих радова. Уплату износа из тач. 1. и 2. овог члана на рачун 
Добављача врши Канцеларија за управљање јавним улагањима у року од 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна и комплетне документације за плаћање. 

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 Добављач, а којим је потврђено извршење предмета јавне набавке, потписан од 
стране стручног надзора. Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из претходних 
ставова овог члана, Канцеларија за управљање јавним улагањима ће вршити директно на рачун 
Добављача. Плаћање сервисирање и одржавања котловског постројења врши Наручилац из 
својих средстава по обављању редовних годишњих сервиса. 

 
 

Рок за извршење предмета јавне набавке 

Члан 5. 
 

 Добављач се обавезује да уговорену обавезу у погледу извршења предмета јавне набавке 
изведе у року од _________________ календарских дана од дана ступања на снагу уговора о 
јавној набавци, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. 

Рок за израду пројеката за грађевинску дозволу ПГД jе 35 (тридесетпет) календарских 
дана. Добављач ће након што заврши са пројектовањем, ПГД пројекте доставити Наручиоцу који 
ће извршити преглед техничке документације у року од 10 дана. Време које је потребно 
Наручиоцу да прегледа техничку документацију неће се обрачунавати Добављачу у рок за 
реализацију уговора.  

Рок за израду пројеката за извођење ПЗИ jе 30 (тридесет) календарских дана. Добављач 
ће након што заврши са пројектовањем, ПЗИ пројекте доставити Наручиоцу који ће извршити 
преглед техничке документације у року од 10 дана. Време које је потребно Наручиоцу да 
прегледа техничку документацију неће се обрачунавати Добављачу у рок за реализацију уговора.  
 Рок за извођење радова и уградњу опреме је 135 календарских дана. Наручилац је дужан 
да Добављача уведе у посао 10 дана од дана коначног одобрења пројектно-техничке 
документације (ПГД), односно издавања грађевинске дозволе, уколико другачије није 
договорено. 
 

У случају обуставе Реализације предмета јавне набавке која се евидентира у 
грађевинском дневнику, рок за извршење предмета јавне набавке се продужава за онолико дана 
колико је трајала обустава и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за 
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завршетак предмета јавне набавке. 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 

документацијом; 
 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 радови неће бити изведени у уговореном року, 

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

Рок за израду пројеката за грађевинску дозволу ПГД је 35 (тридесетпет) календарских 
дана. Рок за израду пројеката за извођење ПЗИ jе 30 (тридесет) календарских дана. Добављач ће 
након што заврши са пројектовањем, ПГД и ПЗИ пројекте доставити Наручиоцу која ће 
извршити преглед и одобрење техничке документације. 

 
 

Члан 6. 
 

 Добављач има право да захтева продужење рока за извршење предмета јавне набавке у 
случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен 
да изврши предмет јавне набавке. 

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 

документацијом; 
4. закашњење увођења Добављача у посао; 

 Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 
дана од дана када је Добављач затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак 
радова. Уколико Добављач 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 Добављач 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 Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Добављач касни са извршењем предмета јавне набавке, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време кашњења. 
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Уговорна казна 

Члан 7. 
 

 Уколико Добављач не изврши пројектовање, набавку, испоруку, монтажу опреме  и 
изградњу котларнице, као ни услуге које нужно иду уз ту врсту добара, као и пратеће радове у 
уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 
процената) 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. 
  
 Ако је Наручилац због закашњења у пројектовању, набавци, испоруци, монтажи опреме  
и изградњи котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Лозница и пратећих 
инфраструктурних инсталација, као и извршењу услуга нужно везаних за добро које је предмет 
јавне набавке или извршењу и предаји пратећих радова, претрпео какву штету, може захтевати 
од Добављача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом. 

Уколико постројење не достигне гарантоване параметре које је Добављач понудио, 
наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 

 
Обавезе Добављача 

Члан 8. 
 

 Добављач се обавезује да предмет јавне набавке изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу, као 
и: 

(1) да пре почетка реализације предмета јавне набавке Наручиоцу достави решење о 
именовању одговорног лица за реализацију предмета јавне набавке;  

(2) да изради целокупну пројектно-техничку документацију у писаном облику која је 
неопходна за извршење предмета јавне набавке. Након израде пројектно-техничке 
документације Добављач је дужан да исту достави Наручиоцу на преглед и 
одобрење. 

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу 
коначан динамички план за реализацију уговора укључујући и кључне елементе као 
што су: геотехнички елаборат, пројекти за грађевинску дозволу, студија утицаја на 
животну средину и пројекти за извођење, испорука кључне опреме (котао, димњак, 
акумулатори топле воде, филтери димних гасова, диктир систем, циркулационе 
пумпе, систем ХПВ, запорна арматура и др.), почетак и завршетак грађевинских, 
машинских и електро радова, тестирање и технички пријем које треба да одобри 
Наручилац. Приликом израде Динамичког плана водити рачуна о динамици 
извођења радова ван и за време трајања грејне сезоне као и на захтеване битне 
временске одреднице из ове конкурсне документације. Крајњи датум завршетка 
радова је обавезујући; 

(4) да изради пројекте за грађевинску дозволу (ПГД) у року од 35 календарских дана од 
дана закључења уговора на основу Пројеката Идејних решења (ИДР), локацијских 
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услова и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. Пројекти 
за грађевинску дозволу (ПГД) морају бити са извештајима о извршеној техничкој 
контроли и одобрени од стране Наручиоца. Избор вршиоца техничке контроле 
извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 

(5) да пројекте за грађевинску дозволу (ПГД) достави у 3 (три) оверена штампана 
примерка. У електронском облику на CD-у, доставља 2 (два) примерка ПГД 
пројеката у PDF формату који су електронски потписани употребoм 
квалификованих електронских сертификата, као и његове саставне делове у DOCX 
и DWG формату и предмере у Excel табелама. Пројекат доставити на српском 
језику, одобрен од стране свих надлежних институција у одговарајућој форми у 
складу са Правилником о садржини техничке документације; 

(6) да изради пројекте за извођење (ПЗИ) у року од 30 календарских дана од дана 
прихватања пројеката за грађевинску дозволу ПГД од стране Наручиоца и у складу 
са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката. Пројекти за извођење 
(ПЗИ) морају бити одобрени од стране Наручиоца. 

(7) да пројекте за извођење (ПЗИ) достави у 3 (три) оверена штампана примерка. У 
електронском облику на CD-у, доставља 2 (два) примерка ПЗИ пројеката у PDF 
формату који су електронски потписани употребoм квалификованих електронских 
сертификата, као и његове саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у 
Excel табелама. Пројекат доставити на српском језику, одобрен од стране свих 
надлежних институција у одговарајућој форми у складу са Правилником о 
садржини техничке документације; 

(8) да изради радионичку документацију за машинске, грађевинске и електро радове. 
Ти пројекти треба да обухвате документацију за израду опреме и повезивање 
цевовода и све остале радове који су у оквиру ове конкурсне документације; 

(9) да ради добијања неопходних сагласности од Министарства унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације, изради и следеће пројекте: 
- Главни пројекат заштите од пожара (према Закону о заштити од пожара („Сл. 

гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015)), у коме су садржани Елаборат о зонама 
опасности 

- Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних 
гасова, према Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за 
дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93.), односно Правилнику о техничким 
нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара 
(''Сл. лист СРЈ'', бр. 24/93.) 

(10) да прибави сагласност на пројекте од стране Министарства унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације 

(11) да изради Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о утицају на животну 
средину. Уколико надлежни инспекцијски органи донесу решење о потреби, обавеза 
Добављача је да изради и Студију о процени утицаја на животну средину, која мора 
бити израђена од стране лиценцираних стручњака у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009) према 
захтевима издатим од стране надлежних инспекцијских органа 
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(12) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту извршења уговора на 
градилишну таблу у складу са важећим прописима;  

(13) да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду;  
(14) да по завршеној реализацији предмета јавне набавке одмах обавести Наручиоца 

радова да је завршио објекат који је предмет јавне набавке и да је спреман за његову 
примопредају; 

(15) да је предмет јавне набавке реализовао према техничкој и другој 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 предметну врсту објекта, поједине врсте услуга и радова, инсталацију и опрему; 

(16) да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговорене опреме и 
другог материјала и опреме потребну за реализацију предмета јавне набавке; 

(17) да обезбеди безбедност свих лица на месту реализације предмета уговора, 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 реализације предмета јавне набавке до његове предаје 
Наручиоцу; 

(18) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 

(19) да на месту извршења предмета јавне набавке обезбеди уговор о грађењу, решење о 
одређивању одговорног лица и главни пројекат, односно документацију на основу 
које се предметни објекат поставља, односно уграђује; 

(20) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
(21) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног 

надзора или Наручиоца; 
(22) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета 

употребљеног материјала; 
(23) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку постројења или поновно извођење услуга нужно везаних 
за предмет јавне набавке или пратећих радова, замену набављеног или уграђеног 
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања реализације предмета јавне 
набавке, када је запао у доцњу у погледу извршавања уговорених рокова; 

(24) 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; 

(25) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем предмета јавне набавке 
уколико се утврде неправилности и недостаци; 

(26) да гарантује квалитет испоручене опреме, изведених радова и употребљеног 
материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
Добављач мора да приступи у року од 5 дана; 

(27) да обезбеди доказ о квалитету испоручене опреме, односно уграђеног материјала и 
инсталација,a за материјале и инсталације за које не постоји ни одговарајући 
стандарди ни званични атести, могу се употребљавати само ако је наручилац 
сагласан са тим; 
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(28) да отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, 
објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама; 

(29) да изради пројекте изведеног објекта (ПИО) на основу одобрених пројеката за 
извођење (ПЗИ) и изведеног стања, а у складу са Правилником о садржини, начину 
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи 
и намени објеката објеката. Пројекти изведеног објекта (ПИО) морају бити 
одобрени од стране Наручиоца и треба да имају исту организацију свесака као и 
ПГД. Пројекти изведеног објекта се достављају за потребе добијања Употребне 
дозволе и за потребе експлоатације и одржавања целокупног постројења након 
пуштања у погон. 

(30) да достави пројекте изведеног објекта (ПИО) у 3 (три) оверена штампана примерка. 
У електронском облику на CD-у, доставља два (2) примерка ПИО пројеката у PDF 
формату који су електронски потписани употребoм квалификованих електронских 
сертификата, као и његове саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у 
складу са стварним количинама у Excel табелама. Пројекат доставити на српском 
језику у складу са Правилником о садржини техничке документације. 

(31) да обезбеди обуку погонског особља. 
(32) да достави целокупну атестно техничку документацију пре техничког пријема 
(33) да обезбеди испитивање гарантованих параметара котла 
(34) да обезбеди сва испитивања неопходна за технички пријем објекта 
(35) да обезбеди сервис и одржавање на котловском постројењу у току општег и 

посебног гарантног рока. 
 

Сервис и одржавање котловског постројења током трајања гарантног периода 

Члан 9. 
 

Добављач је дужан да током трајања овог периода котловско постројење уредно и 
редовно сервисира у складу са техничким нормативима и прописима за ову врсту опреме, са 
пратећим услугама одржавања у циљу квалитетног рада постројења.  

Добављач је дужан да послове одржавања обавља савесно и благовремено у циљу 
обезбеђивања непрекидног рада котларнице током трајања грејне сезоне и продужавања њеног 
века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у 
реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.  

Добављач приликом редовног стручног прегледа и поправке сачињава уредну 
документацију о прегледу котларнице, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу.  
Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен са техничким 
подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног штампаним 
словима и потписима. Добављач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни 
„СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ котловског постројења. 
 

Преглед и испитивање елемената и компоненти 

Члан 10. 
 

Добављач је дужан да за котлове достави сертификат од лабораторије која врши њихово 
испитивање, као и “CE“ знак и/или „3А“ знак за усаглашеност производа произвођача опреме. 
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Испитивања пре и током пробног погона се морају спровести као:  
 Испитивања сваког појединачног елемента постројења  
 Испитивање склопова 
 Испитивања котларнице. 
 
Испитивања се спроводе у складу са: 
 Техничким инструкцијама произвођача 
 Захтевима Наручиоца из ове конкурсне документације 
 Законском регулативом и одговарајућим стандардима. 
 
Испитивања морају бити документована у форми (контролна листа) коју предлаже 

Добављач, а одобрава Наручилац. Испитивања се спроводе према Плану испитивања који 
доставља Добављач најмање 7 (седам) дана пре почетка испитивања. Испитивању морају 
присуствовати стручни надзор и произвођач опреме. 

За испитивања за која је неопходно да их у складу са законском регулативом изврше трећа 
лица (овлашћене институције, акредитоване лабораторије, именована тела и сл.) иста ангажује 
Добављач о свом трошку. 

Неусаглашености које се појаве у току испитивања морају бити документоване у 
контролним листама са роковима отклањања истих. Након отклањања неусаглашености 
испитивања за тај део опреме/погона се понављају. 

 
 

Пуштање у рад и пробни погон 

Члан 11. 
 

Добављач је дужан да писмено позове наручиоца и лице које врши стручни надзор на 
пробно пуштање у рад уграђене инсталације/опреме ради провере њеног функционисања, а све 
у складу са техничким условима и Конкурсном документацијом. 

Пробни погон, у трајању од минимално 7 (седам) дана, подразумева да ће се извршити 
подешавање котловског постројења, испитивање и обука погонског особља.  

Под котловским постројењем се подразумева: котлови и пратећа опрема, систем за 
складиштење и транспорт горива, систем за одвод димних гасова и пепела. 

Услов за почетак пробног погона је исправан рад свих сигурносних система (блокада) 
што мора бити потврђено записником. О току пробног погона сачињава се Протокол који 
потписују Добављач и Наручилац. Почетак пробног погона констатује се записнички уз обавезно 
присуство Наручиоца.  

У току пробног погона постројењем се управља преко система управљања и надзора. 
 

Добављач је дужан да обезбеди стално присуство стручног лица у току пробног погона. 
За време пробног погона Добављач води дневник погонских параметара и уписује вредности на 
сваких сат времена са манометара и термометара, где постоје, односно са PLC-a.  

Успешност пробног погона се доказује континуалним радом у трајању 72 сата уз 
постизање максималне продукције у трајању минимално 2 сата.  

О извршеном пробном погону Добављач је дужан да достави извештај. Извештај ће 
обухватити и контролну листу са уоченим недостацима и роковима за исправљање недостатака 
и нови пробни рад ако је потребно, биће потписан од стране Добављача и Наручиоца.  
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Успешан завршетак пробног погона констатује се записнички. 
Додатне трошкове (за материјал, гориво, електричну енергију, воду, особље итд.), који су 

узроковани неуобичајеним условима рада неопходним за тестирање, неисправним радом опреме 
или недостатком или неусклађеношћу са гарантованим вредностима или било којим другим 
условом уговора, мора да сноси Добављач. 

Током пробног погона, сви остали радови на градилишту се обустављају. Крај пробног 
рада се евидентира у извештају. 
 
 

Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара 

Члан 12. 
 

Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара је 
обавеза Добављача. Добављач је дужан да најкасније 15 (петнаест) радних дана пре испитивања 
обавести Наручиоца о постојању услова за наведено испитивање. Добављач је дужан да писмено 
позове наручиоца и лице које врши стручни надзор да присуствују вршењу гаранцијског 
испитивања. Гарантно испитивање ће се организовати према техничким могућностима 
наручиоца (режим рада топлотног извора, могући пласман топлотне енергије). 

Гарантно испитивање параметара котла мора вршити акредитована лабораторија која 
поседује акредитацију за испитивање топловодних котлова према стандарду SRPS EN 12953-11. 

Избор акредитоване лабораторије извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 
Трошкове ангажовања лабораторије сноси Добављач. 

 
За потребе доказивања понуђених параметара котла неопходно је извршити испитивање 

котла у складу са стандардом SRPS EN 12953-11. Мерна опрема мора бити еталонирана и класе 
тачности у складу са наведеним стандардом. Радни параметри котла при којем ће се вршити 
испитивање су: 

- притисак воде на излазу из котла 3 bar 
- температура воде на улазу у котао 65 °C 
- температура воде на излазу из котла 90 °C 
- температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 
- референтно гориво - дрвна сечка, следећих карактеристика: 

 класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

 насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

 величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

 садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS 
EN ISO 18134-2:2017, 

 садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

 референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 
 
Потребно је извршити следећа испитивања: 
1. Капацитет котла према стандарду SRPS EN 12953, 
2. Степен корисности котла на 100% оптерећења индиректном методом према SRPS EN 

12953-11. 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |114 од 249 

 
Понуђач у понуди треба да приложи тзв. “корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 
одступањем температурског радног режима од референтног. 

 
Мерења осталих гарантованих параметара вршиће овлашћене институције у складу са 

законским прописима и то: 
1. Емисија штетних материја, 
2. Емисија буке. 
Избор овлашћене институције извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. Трошкове 

ангажовања овлашћене институције сноси Добављач. 
 
За гарантно испитивање потребно је израдити Програм о испитивању са достављањем 

шеме мерних места. Програм мора бити одобрен од стране Наручиоца. О извршеном гарантном 
испитивању доставља се извештај са закључком који се односи на максимални капацитет котла, 
степен корисности котла и измерене емисије (штетне материје и бука). 
 

Рок за завршетак испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара је максимално 
15 (петнаест) радних дана од дана извршеног испитивања. Тај рок Добављач мора укалкулисати 
у рок за извођење радова. 

Уколико постројење током испитивања не достигне гарантоване параметре које је 
Добављач понудио (Поглавље XVIII конкурсне документације), Добављач може спровести 
одговарајуће корективне мере. Након спроведених мера Добављач, у складу са техничким 
могућностима наручиоца, организује о свом трошку ново испитивање у циљу доказивања свих 
гарантованих параметара, под истим условима као и спроведено прво испитивање, док се 
параметри не докажу, највише два пута након првог испитивања у циљу доказивања 
гарантованих параметара. 

Уколико постројење не достигне гарантоване параметре које је Добављач понудио, 
наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 
Захтеви за гарантоване параметре котла  
Вредности гарантованих параметара котла из табеле Гарантоване вредности доказују се 

испитивањем у свему према Изјави о прихватању услова испитивања у циљу доказивања 
гарантованих параметра (Поглавље XXI конкурсне документације). 

 
Табела 2. 

р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Захтевана 
вредност 

параметра 

1 Топлотни капацитет котла 1 на дрвну сечку kW 500 

2 Топлотни капацитет котла 2 на дрвну сечку kW 1500 

3 
Степен корисности котла 1 на дрвну сечку при 
100% оптерећења 

% min 88 

4 
Степен корисности котла 2 на дрвну сечку при 
100% оптерећења 

% min 88 

5 Топлотни капацитет котла 3 на ЛЛУ kW 2000 
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Топлотни капацитет котла на дрвну сечку и степен корисности дефинисани су у односу 

на референтно гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика: 
- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 
- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 
- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 
- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017, 
- садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 
- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 
 
Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 
 
Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/65 °C, одн. средњу температуру у котлу од 77,5 °C. 
 
Саставни део Уговора су и тзв. „корекционе криве”, достављене у понуди Добављача, 

које показују како се топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге 
у гориву и са одступањем температурског радног режима од референтног. 
 

Захтеви у погледу заштите животне средине 
Гарантовани параметри не смеју да пређу максималне вредности емисије (изражено у 

mg/m3 сувог гаса и сведено на 13% садржаја О2 на 0 °C и 101,32 kPa) и нивое буке у складу са 
важећим прописима наведене у табели 3. 
Табела 3. 

р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Максимална 
вредност 

параметра 

1 Прашкасте материје [mg/Nm3] 20 

2 
Ниво буке изван котларнице, на граници 
урбанистичког блока 

[dB(A)] 50 

 
Емисија прашкастих материја мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима 

емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл. гласник РС број 6/2016.) 
Пројекат треба да обухвати мере заштите од буке у животној средини у складу са Законом 

о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010), Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2010) и Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", 
бр. 75/2010). 

Ниво буке не сме да премаши прописане граничне вредности индикатора буке за 
акустичку зону у којој се извор буке (котларница) налази. Ниво буке не сме да премаши граничне 
вредности наведене у табели 3. 

6 
Степен корисности котла 3 на ЛЛУ при 100% 
оптерећења 

% min 92 
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Никакве механичке вибрације не смеју се преносити на зграду и систем цевовода. 
Котловско постројење и додатна опрема морају бити пројектовани сходно томе и монтирани, а 
ниво вибрација не сме прећи ниво А према SRPS ISO 10816-1/2013. 
 
 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 13. 
 

 Наручилац се обавезује да обезбеди локацијске услове и грађевинску дозволу. 
 Наручилац је у обавези да реши имовинско правне односе и омогући приступ на 
парцелама предвиђеним за изградњу Добављачу, у циљу извођења радова, до датума подношења 
пријаве о почетку радова. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Добављача. 
 Наручилац ће формирати стручни тим који ће, између осталог, бити одговоран за праћење 
извршења уговорних обавеза и координацију између Наручиоца и Добављача. Наручилац ће 
именовати стручни надзор за грађевинске, машинске и електро радове који ће у складу са 
Законом вршити надзор над извођењем радова, оверу грађевинског дневника и записника о 
извршеним радовима. 

Наручилац се обавезује да уведе Добављача у посао, након прегледа и одобрења техничке 
документациједа обезбеди Добављачу несметан прилаз месту реализације предмета јавне 
набавке. 
 Наручилац се обавезује да учествује у раду Комисије за примопредају са стручним 
надзором и Добављачем. 
 Добављач 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. 

Након потписивања уговора, пре и током израде пројекта, наручилац се обавезује да 
пројектанту омогући да посети локацију и постојеће инсталације у Лозници, у циљу прикупљања 
потребних података. 
 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 14. 
 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа 

и да отклони недостатке у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. 
 

Финансијско обезбеђење 

Члан 15. 
 

 Добављач 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 
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плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока 
за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде 
правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

Добављач 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 5% (пет 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 Добављач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у општем 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.  

На дан истека општег гарантног рока Добављач се обавезује да Наручиоцу преда 
банкарску гаранцију за отклањање грешака на котловском постројењу у посебном 
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 
5% (пет процената) од укупне вредности котловског постројења без ПДВ-а, са роком трајања 
који је 5 (пет) дана дужи од истека посебног гарантног рока.  Укупно трајање рока важности 
банкарске гаранције мора бити 5 дана дужe од дана истека рока за отклањање грешака 
котловског постројења у посебном гарантном року, с тим што ће добављач обнављати важење 
банкарске гаранције на сваких 12 месеци до истека укупно понуђеног посебног гарантног рока, 
а рок важности почиње да тече од дана истека банкарске гаранције за отклањање грешака у 
општем гарантном року.  
 

Осигурање 

Члан 16. 
 

 Добављач је дужан да осигура опрему, раднике и материјал 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 извршења предмета јавне набавке. 
 Добављач 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 извршења предмета јавне набавке, у свему према важећим 
законским прописима. 
 Уколико се рок за извршење предмета јавне набавке продужи, Добављач је дужан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања. 
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Гаранција за изведене радове, уграђену опрему и гарантни рок 

Члан 17. 
 

 Општи гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и изведене радове износи 24 
месеца од успешног пуштања у рад и извршене примопредаје предмета уговора из члана 1. овог 
уговора. Посебни гарантни рок за уграђено котловско постројење почиње да тече од дана 
истека општег гарантног рока и траје (како је наведено у понуди) 
_____________________месеци. 
 Добављач сноси одговорност за све мањкавости односно недостатке везане за испоручену 
опрему и изведене радове, које се могу јавити или настати током гарантног периода, под условом 
да се користе и одржавају у складу са препорукама Добављача, односно произвођача опреме. 

Наручилац мора одмах писаним путем да обавести Добављача у вези било каквих 
рекламација/захтева по основу ове гаранције. Добављач је дужан, да се за све отказе и кварове 
који се у гарантном року десе на котловском постројењу и пратећој опреми, а које за последицу 
имају застој у раду, да приступи отклањању квара у року од 24 сата од тренутка пријаве квара. 

Добављач је дужан да приступи отклањању насталог квара, изврши поправку и отклони 
недостатке или оштећења о свом трошку. Под отклањањем недостатака котловског постројења 
се подразумева и могућност неограниченог броја позива у циљу отклањања недостатака, при 
чему је Наручилац дужан да обавести добављача о насталом квару писаним путем на факс или 
електронском поштом, на контакте које понуђач достави у својој понуди. 
 Ако Добављач не отклони недостатак у року дефинисаном након извршеног стручног 
увида квара, Наручилац има право да сам отклони недостатке или да ангажује треће лице које ће 
тај недостатак отклонити, на ризик и о трошку Добављача и без штете по било које друго право 
које Наручилац, на основу Уговора, може да потражује од Добављача. 
 
 
 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 18. 
 

 За уграђену опрему и укупан уграђени материјал, Добављач 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 уграђене опреме и 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. 
 Добављач 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 Добављача да поруши изведене 
радове и да уклони тај материјал и да их о свом трошку поново изведе коришћењем материјала 
у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Добављач у одређеном 
року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Добављача. 
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 Стручни надзор над реализацијом предмета јавне набавке се врши складу са законом 
којим се уређује планирање и изградња.  
 Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извршењу предмета јавне набавке поступао по захтевима Наручиоца. 
 
 

План извршења уговора 

Члан 19. 
 

 Добављач ће доставити што је могуће пре, а најкасније 7 дана од дана потписивања 
Уговора, детаљан План извршења Уговора.  
 Наручилац је дужан да по пријему Плана извршења Уговора, у року од 5 дана од датума 
пријема Плана, достави своје примедбе или сагласност. Уколико Наручилац у том року не 
достави своје примедбе сматраће се да је дао сагласност на достављени План. 
 

Члан 20. 
 

Одредба „кључ у руке” значи да уговорена цена обухвата и вредност свих хитних 
непредвиђених радова. Утицај мањкова радова је искључен на уговорену цену. 

Одредба „кључ у руке” не искључује измену уговорене цене због наступања промењених 
околности и плаћања накнадних радова. 
 
 

Примопредаја постављене опреме 

Члан 21. 
 

 Примопредаја постављене опреме која је предмет овог уговора врши се по извршавању 
свих услуга које су нужно везане за ову врсту добара и извођењу свих пратећих уговорених 
радова на монтажи објекта и других радова, односно свих радова предвиђених одобрењем за 
изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја може 
да се врши и упоредо са извођењем радова на уградњи опреме на захтев Наручиоца, ако по 
завршетку извођења свих радова на уградњи, односно монтажи опреме не би могла да се изврши 
контрола дела изведених радова. 
 Примопредаја обухвата контролу усклађености изведеног стања са одобрењем за 
изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се 
реализује предмет јавне набавке, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на 
поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 
 Добављач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка 
радова. 
 Комисију за примопредају именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2 (два) представника 
Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Добављача, уз присуство 
Стручног надзора. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
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 Добављач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа 
пројекте изведеног стања у 3 (три) примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и 
извештајима. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
Добављач 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 Добављача. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  
 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  
 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Добављача примити на 
коришћење постављену опрему, односно објекат котларнице и пратећих инфраструктурних 
инсталација. 

Раскид уговора 

Члан 22. 
 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Добављач касни 
са извршењем предмета јавне набавке дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручена и 
монтирана опрема и извођење пратећих радова не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није поступио по 
примедбама стручног надзора, као и ако Добављач не изводи радове у складу са пројектно-
техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извршењем предмета јавне 
набавке. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова на монтажи котловског 
постројења, 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, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно 
изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног Добављача и 
надзорног органа. 

 

Измене уговора 

Члан 23. 
 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, 
да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су 
уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 
остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне 
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вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
од 5.000.000 динара.  
 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  
 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење предмета јавне набавке, ако 
наступе околности на које Добављач 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 Добављача уведе у посао; 
5) хитне непредвиђене радове чије је предузимање било нужно због осигурања 

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

 

Сходна примена других прописа 

Члан 24. 
 

 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 25. 
 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- техничка документација, 
- понуда Добављача радова бр. _______________ од __________. године, 
- динамички план пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња 

котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру 
објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“, 

- конкурсна документација. 
 
 

Решавање спорова 

Члан 26. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 
не дође, уговара се надлежност Привредног суда у _________. 
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Број примерака уговора 

Члан 27. 
 

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 28. 
 

 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 Добављача.  
 
 

ЗА ДОБАВЉАЧА       ЗА НАРУЧИОЦА 
 
_______________________     ________________________ 
       МП.        МП. 

Милојка Смиљанић 
Начелник Градске управе 

      
 

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 (ОБРАЗАЦ 5) 
 

 Предмет ЈН 
Опис позиције 

Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-a 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

А. ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ У ОКВИРУ ОБЈЕКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛОЗНИЦА 
КОМПЛЕТ СА ПРАТЕЋИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
ХИДРАНТСКОМ МРЕЖОМ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И 
СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ 

комплет 1     

        
2.  МАШИНСКИ РАДОВИ       

2.1. Котао на дрвну сечку са пратећом опремом - 
1500 kW 

комплет 1     

2.2. Котао на дрвну сечку са пратећом опремом - 
500 kW 

комплет 1     

2.3. Котао на ЛЛУ са пратећом опремом - 2000 kW комплет 1     
2.4. Горионик за котао на ЛЛУ од 2000 kW комплет 1     
2.5. Подземни двоплаштни резервоар за 

складиштење ЛЛУ запремине 5 m3 комплет са 
пратећом опремом и цевоводом 

комплет 1     

2.6. Систем за складиштење дрвне сечке – 
хидраулични гурачи у складишту сечке 

комплет 1     

2.7. Систем за транспорт дрвне сечке од 
складишта до котлова на дрвну сечку 

комплет 1     

2.8. Филтер за отпрашивање за котао 1500 kW комплет 1     
2.9. Филтер за отпрашивање за котао 500 kW комплет 1     

2.10. Акумулатори топле воде комплет 1     
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2.11. Систем за одржавање притиска са пратећом 
опремом 

комплет 1     

2.12. Циркулационе пумпе комплет 1     
2.13. Посуде, разделници и сабирници комплет 1     
2.14. Хемијска припрема и третман воде комплет 1     
2.15. Запорна, сигурносна, мерна и регулациона 

арматура и цевоводи  
комплет 1     

2.16. Платформе ослонци и носачи опреме и 
цевовода 

комплет 1     

2.17. Изолатерски радови комплет 1     
2.18. Димњачки систем и димњаци комплет 1     
2.19. Противпожарна опрема комплет 1     
2.20. Челични затворени контејнер за депоновање 

пепела - запремина 3m3 
комплет 1     

        
3. ЕЛЕКТРО РАДОВИ       

3.1. Напајање електро инсталације и мерење 
потрошње све према условима ЕПС - локална 
ЕД 

комплет 1     

3.2. Напајање енергетских потрошача и 
телекомуникационо сигналних елемената, 
енергетским и сигналним кабловима 

комплет 1     

3.3. Електро разводни ормани и секундарне табле комплет 1     
3.4. Кабловски регали слабе и јаке струје комплет 1     
3.5. Општа инсталација котларнице и пословног 

дела (осветљење и прикључнице) и  
електромоторни погон опреме 

комплет 1     

3.6. Инсталација дојаве пожара, видео надзора и 
противпровална инсталација  

комплет 1     

3.7. Спољно осветљење комплекса котларнице комплет 1     
3.8. Уземљење, изједначење потенцијала и 

громобранска инсталација 
комплет 1     
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3.9. Software са TOUCH PC рачунаром и сервер 
рачунаром за аутоматски надзор и управљање 
радом котларнице 

комплет 1     

3.10. Инструментализација (сонде, трансмитери, 
термометри, итд.) 

комплет 1     

3.11. SCADA систем за даљински надзор и 
управљање топлотних подстаница и 
котларнице 

      

        
4.  ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ       

4.1. Водовод комплет 1     
4.2. Фекална канализација комплет 1     
4.3. Кишна канализација комплет 1     
4.4. Хидрантска мрежа комплет 1     

        
5.  СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ       

5.1. Спољно уређење – платои и саобраћајнице комплет 1     
5.2. Темељи димњака комплет 1     

 УКУПНО А:   
Б. ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ДИСТРИБУТИВНИ ТОПЛОВОД И ТОПЛОВОДНИ ПРИКЉУЧЦИ 

 
1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ комплет 1     
2.  МАШИНСКИ РАДОВИ комплет 1     
 УКУПНО Б:   

Ц. ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ГРЕЈАНИМ ОБЈЕКТИМА 
 

 ЦЕНОМ ОБУХВАТИТИ СВЕ 
АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКЕ, 
МАШИНСКЕ, ЕЛЕКТРО И 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ РАДОВЕ НА ТП И 
ВЕШЕРАЈУ 
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1.1.  ТП ХИРУРГИЈА - Q=640 kW комплет 1     
1.2. ТП ИНТЕРНО - Q=215 kW комплет 1     
1.3. ТП ДЕЧИЈЕ 1 - Q=50 kW комплет 1     
1.4. ТП ДЕЧИЈЕ 2 - Q=135 kW комплет 1     
1.5. ТП ТЕХНИЧКА СЛУЖБА, КУХИЊА И 

РЕСТОРАН - Q=(115+130) kW 
комплет 1     

1.6. ТП ДОМ ЗДРАВЉА – Q=630 kW комплет 1     
1.7. ТП ПСИХИЈАТРИЈА – Q=82 kW комплет 1     
1.8. ТП ОНКОЛОГИЈА – Q=25 kW комплет 1     
1.9. ТП ПАТОЛОГИЈА – Q=40 kW комплет 1     

1.10. ТП ГРУДНО И АТД – Q=82 kW комплет 1     
1.11. ТП ИНФЕКТИВНО 1 – Q=30 kW комплет 1     
1.12. ТП ИНФЕКТИВНО 2 – Q=40 kW комплет 1     
1.13. ТП ЗА ОБЈЕКАТ У ИЗГРАДЊИ – 

Q=(600+250) kW 
комплет 1     

1.14. Комбиновани бојлер санитарне воде 
запремине 4 m3 

комплет 1     

1.15. Професионалнe веш машинe капацитета 32 кг 
свака – ком 2 

комплет 1     

1.16. Професионални ваљак капацитета 95 kg/h 
при улазној влажности веша 50 %.  

комплет 1     

1.17. Набавка и уградња термостатских вентила са 
термоглавом у антивандал изведби пречника 
DN15 – 625 комада 

комплет 1     

 УКУПНО Ц:   
Д. ОПШТИ РАДОВИ 
1. Пројектно техничка документација – ПГД 

пројекти 
комплет 1     

2. Пројектно техничка документација – ПЗИ 
пројекти 

комплет 1     
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3. Успостављање и уређење градилишта и 
уклањање након завршетка посла 

комплет 1     

4.  Потребна геометарска снимања изведених 
објеката и темеља 

комплет 1     

5. Испитивања током и након извођења радова, 
доказивање параметара и пуштање у рад 

комплет 1     

6. Обука крајњег корисника комплет 1     
7. Израда атестно техничке, ПИО и друге 

документације 
комплет 1     

 УКУПНО Д:   
        

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

А. ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ И ЛОЖ УЉЕ У ОКВИРУ ОБЈЕКТА 
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛОЗНИЦА КОМПЛЕТ СА ПРАТЕЋИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ ХИДРАНТСКОМ МРЕЖОМ, 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И 
СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

  

Б. ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ДИСТРИБУТИВНИ ТОПЛОВОД И 
ТОПЛОВОДНИ ПРИКЉУЧЦИ 
 

  

Ц. ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ГРЕЈАНИМ ОБЈЕКТИМА   

Д. ОПШТИ РАДОВИ   

 УКУПНО:   

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ:_____________________ 

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____________________ 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ: _____________________ 
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НАПОМЕНА: 
Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације. 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
2) у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
3) у колони 7. 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 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 
без ПДВ-а. 

4) у колони 8. 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 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке са ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ (ОБРАЗАЦ 6) 
 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________,  
      назив понуђача 
изјављујем да 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 
Коли-
чина 

Година 
произ-
водње 

Облик 
поседовања 

(својина, закуп, 
лизинг) 

Напомена 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  
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8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ (ОБРАЗАЦ 7) 

 
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 понуђача 
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XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА (ОБРАЗАЦ 8) 

 
Назив наручиоца изведених радова: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПIБ: 
 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив, седиште добављача / понуђача) 
 

за потребе наручиоца _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове/услуге: 

 
1)____________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 
вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 
основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 
 
Датум почетка радова:_______________________ 
 
Датум завршетка радова:_____________________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 
Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 
 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца изведених 
радова 

   

 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну 
и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду. 
 
  



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |133 од 249 

XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ (ОБРАЗАЦ 9) 

 
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: 
Квалифи-

кација: 
Статус 

ангажовања 
Напомена 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
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 понуђача 
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XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА (ОБРАЗАЦ 10) 

 
 
Понуђач _____________________________________________, даје  
 
 
 

 
И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 
 
 Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће, 
уколико у поступку јавне набавке добара бр. ________буде изабран као најповољнији и уколико 
понуђач приступи закључењу уговора онабавци добара, одмах по закључењу уговора, а 
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал 
или оверену копију полисе осигурања за извршење предмета јавне набавке који су предмет јавне 
набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица, са важношћу за цео период извршења предмета јавне набавке тј. до предаје истих 
наручиоцу и потписивања записника о примопредаји предмета јавне набавке.  
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 
групе понуђача. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ГАРАНТОВАНИХ ВРЕДНОСТИ (ОБРАЗАЦ 11) 

 
Гарантоване вредности доказују се испитивањем у складу са поглављем III Техничке 
спецификације. 
 
ГАРАНТОВАНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

р.бр. Гарантовани параметри Јед. мере 
Захтевана 
вредност 

параметра 

Понуђена 
вредност 

параметра 

1 Топлотни капацитет котла на дрвну сечку kW 500  

2 Топлотни капацитет котла на дрвну сечку kW 1500  

3 Степен корисности котла 1500 kW на 
дрвну сечку % min 88  

4 Степен корисности котла 500 kW на дрвну 
сечку % min 88  

5 Топлотни капацитет котла на ЛЛУ kW 2000  

6 Степен корисности котла на ЛЛУ % min 92  

7 Прашкасте материје mg/Nm3 max 20  

8. 
Ниво буке изван котларнице, на граници 
урбанистичког блока и болничких објеката 

dB(A) max 50  

 
Топлотни капацитет котла на дрвну сечку и степен корисности дефинисани су у односу 

на референтно гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика: 
- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 
- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 
- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 
- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017, 
- садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 
- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg за M35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 
 
Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 
 
Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/65 °C, одн. средњу температуру у котлу од 77,5 °C. 
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У прилогу Обрасца 11 се налазе тзв. „корекционе криве”, које показују како се топлотни 
капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са одступањем 
температурског радног режима од референтног. 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомене:  
Образац гарантованих вредности 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. 
Подаци из обрасца 11 су саставни део Поглавља VII конкурсне документације, као и записника 
при избору најповољнијег понуђача.  
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XIX. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ (ОБРАЗАЦ 12) 

 
Молимо вас да попуните празна поља табеле. 
Ове информације су обавезујућег карактера и не може се одступити од њих током 
извођења радова. 
 
1.1 Наведите назив понуђача 
 
Понуђач  
Назив понуђача 
Адреса 

 

 
1.2 Молимо вас да наведете да ли сви материјали и опрема имају сертификате или не. 
 
Сертификати материјала и опреме  
Сви материјали и опрема имају 
сертификате 

 

 
1.3 Молимо вас да попуните табелу 
 
 Мин. захтеви Извођач 
1.1 КОТАО НА ДРВНУ СЕЧКУ 500 kW   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Максимална стална топлотна продукција у 
kW 

500 kW  

Минимална стална топлотна продукција у 
kW  

  

Номинална температура у °C   
Минимална температура у °C   
Минимална повратна температура у °C   
Номинални притисак у bar   
Минималан проток воде у lit/h   
Пад притиска на воденој страни при 
номиналној температури у mbar  

  

Темп. димног гаса при макс. оптерећењу и 
номиналној темп. у °C 

  

Пад притисака димног гаса при макс. 
оптерећењу и номиналној темп. у mbar 

  

Садржај воде у lit   
Mаса котла  (празан) у kg   
Прирубнички излаз димних гасова, DN   
Прикључци на котлу, полаз и поврат, DN   
Вентил сигурности   
Термостатски прекидач   
1.2 ОДЛАЗНИ И ПОВРАТНИ 
ЗАПОРНИ ВЕНТИЛ НА КОТЛУ 

  

Произвођач   
Тип Са дуплим 

ексцентром 
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Земља порекла   
Номинални притисак у bar   
Номинални пречник у DN   
1.3 РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ 
ВОДЕ ПОВРАТНОГ ТОКА 

  

Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Трокраки вентил температурни сензор и 
дигитални контролни уређај као засебна 
јединица или укључена у контроле 
горионика и котла 

  

Котловска  пумпа,    
Брзина пумпе у о/min   
Потреба за електричном енергијом пумпе у 
kW 

  

Номиналан проток пумпе у m3/h   
Разлика притисака пумпе у mbar   
РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЕ 
ПОВРАТНОГ ТОКА 

  

Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
2.1 КОТАО НА ДРВНУ СЕЧКУ 1500 kW   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Максимална стална топлотна продукција у 
kW 

1500 kW  

Минимална стална топлотна продукција у 
kW  

  

Номинална температура у °C   
Минимална температура у °C   
Минимална повратна температура у °C   
Номинални притисак у bar   
Минималан проток воде у lit/h   
Пад притиска на воденој страни при 
номиналној температури у mbar  

  

Темп. димног гаса при макс. оптерећењу и 
номиналној темп. у °C 

  

Пад притисака димног гаса при макс. 
оптерећењу и номиналној темп. у mbar 

  

Садржај воде у lit   
Mаса котла  (празан) у kg   
Прирубнички излаз димних гасова, DN   
Прикључци на котлу, полаз и поврат, DN   
Вентил сигурности   
Термостатски прекидач   
2.2 ОДЛАЗНИ И ПОВРАТНИ 
ЗАПОРНИ ВЕНТИЛ НА КОТЛУ 

  

Произвођач   
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Тип Са дуплим 
ексцентром 

 

Земља порекла   
Номинални притисак у bar   
Номинални пречник у DN   
2.3 РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ 
ВОДЕ ПОВРАТНОГ ТОКА 

  

Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Трокраки вентил температурни сензор и 
дигитални контролни уређај као засебна 
јединица или укључена у контроле 
горионика и котла 

  

Котловска  пумпа,    
Брзина пумпе у о/min   
Потреба за електричном енергијом пумпе у 
kW 

  

Номиналан проток пумпе у m3/h   
Разлика притисака пумпе у mbar   
РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЕ 
ПОВРАТНОГ ТОКА 

  

Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
3. ГОРИВО ЗА ПОНУЂЕНЕ КОТЛОВЕ 
НА ДРВНУ СЕЧКУ 

  

Величина дрвне сечке (min÷max) према 
SRPS EN ISO 17827:2017 

  

Садржај влаге сечке M (min÷max) према 
SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 
18134-2:2017 

  

4. СИСТЕМ ЗА ТРАНСПОРТ ДРВНЕ 
СЕЧКЕ 

  

Врста транспортног система   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
4.1 ГОРИВО ЗА ПОНУЂЕНИ СИСТЕМ 
ЗА  ТРАНСПОРТ ДРВНЕ СЕЧКЕ 

  

Величина дрвне сечке (min÷max) према 
SRPS EN ISO 17827:2017 

  

Садржај влаге сечке M (min÷max) према 
SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 
18134-2:2017 

  

5. КОТАО НА ЛЛУ 2000 kW   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Номинални капацитет котла   
Максимални капацитет котла   



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |140 од 249 

Минимални капацитет котла   
Степен корисности   
6. ЕКСПАНЗИОНИ СИСТЕМ    
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Садржај воде у систему даљинског грејања   
Експанзиона посуда са пумпама за 
одржавање притиска. Систем за 
одржавање притиска који се састоји од 
посуда  које нису под притиском 

  

7. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ 
ПРИПРЕМУ ВОДЕ  

  

Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Инсталације за припрему воде укључују: 
 - омекшавање воде 
 - филтере под притиском са филтерским 
врећицама  
 - хемијску припрему циркулационе воде 

_____ m3/h  

Хемијска припрема воде за слободни 
кисеоник дозирањем нитрита, хидразина 
или сулфита. 

Неће се прихватити  

8. ДИМЊАЦИ И СИСТЕМ ДИМНИХ 
ГАСОВА  

  

Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
За сваки котао посебан димни вод и 
посебан димњак  

3 комада  

Материјал димњака   1.4571  
Висина димњака према пројекту  
9. МУЛТИЦИКЛОН   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
За сваки котао на биомасу посебан филтер 2 комада  
Вредност одвајања прашкастих материја _____ mg/Nm3  
10. ФИЛТЕРИ ЗА ОТПРАШИВАЊЕ    
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
За сваки котао на биомасу посебан филтер 2 комада  
Вредност одвајања прашкастих материја _____ mg/Nm3  
11. ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ    
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Макс. притисак и температура   
Класа заштите   
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За обезбеђивање даљинског грејања, 
морају се инсталирати циркулационе 
пумпе са фреквентним претварачима 

  

12. ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Тип механичке заштите   
Филтер виших хармоника   
13. ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ   
Произвођач   
Тип измењивача   
Земља порекла   
Материјал плоча измењивача   
Тип прикључка    
14. ВЕШ МАШИНА ЗА ВЕШЕРАЈ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Максимални капацитет (кг)   
15. ВАЉАК ЗА ПЕГЛАЊЕ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Максимални капацитет (kg/h)   
16. РАЗДЕЛНИЦИ    
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Материјал    
Тип прикључка    
Максимални притисак и температура    
17. ЗАПОРНИ ВЕНТИЛИ DN≤80   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Модел   
Материјал кугле вентила   
Материјал тела   
Тип тела   
Тип прикључка   
Макс. притисак и температура   
18. ЛЕПТИРАСТИ ВЕНТИЛИ DN≥100   
Произвођач   
Тип Са дуплим 

ексцентром 
 

Земља порекла   
Модел   
Материјал кугле вентила   
Материјал тела   
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Тип тела   
Тип прикључка   
Макс. притисак и температура   
19. ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛИ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Модел   
Материјал кугле вентила   
Материјал тела   
Тип прикључка   
Макс. притисак и температура   
20. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Модел   
Материјал сета, клизача, опруге   
Материјал тела   
Тип прикључка   
Макс. притисак и температура   
21. ВЕНТИЛИ СИГУРНОСТИ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Модел   
Материјал сета, клизача, опруге   
Материјал тела   
Тип прикључка   
Макс. притисак и температура   
22. ФИЛТРИ ЗА ВОДУ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Модел   
Материјал тела   
Прикључак   
Макс. притисак и температура   
Величина окца на ситу   
Падови притиска (kPa)   
23. ТЕРМОМЕТРИ   
Произвођач   
Тип   
Земља порекла   
Модел   
Температурни опсег   
Тачност (°C)   
24. МАНОМЕТРИ   
Произвођач   
Тип   
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Земља порекла   
Модел   
Пречник прикључка (mm)   
Опсег притиска (bar)   
Тачност (bar)   
25. ПРЕДИЗОЛОВАНЕ  ЦЕВИ   
Цеви   
Произвођач   
Израда   
Материјал Челик  
Земља порекла   
Лукови и остали фитинзи   
Израда   
Материјал Челик  
Земља порекла   
Прирубнице   
Израда   
Материјал Челик  
Земља порекла   
Ослонци   
Израда   
Материјал   
Земља порекла   
Навртке и вијци   
Iзрада   
Материјал   
Земља порекла   
Заптивке Без азбеста  
Израда   
Материјал   
Земља порекла   
26. ЦЕВИ ЗА РАЗВОД ВОДЕ   
Цеви   
Произвођач   
Израда   
Материјал Поцинковани челик  
Земља порекла   
Лукови и остали фитинзи   
Израда   
Материјал Поцинковани челик  
Земља порекла   
Прирубнице   
Израда   
Материјал Челик  
Земља порекла   
Ослонци   
Израда   
Материјал   
Земља порекла   
Навртке и вијци   
Израда   
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Материјал   
Земља порекла   
Заптивке Без азбеста  
Израда   
Материјал   
Земља порекла   
27. БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА 
ЦЕВОВОДА 

  

Боја отпорна на корозију   
Произвођач   
Израда   
Земља порекла   
Опсег радне температуре -47 ºС ÷ +150 ºС  
Изолација   
Произвођач   
Израда   
Земља порекла   
Класа отпорности на ватру   
Материјал   
Макс. радна темература 150 ºС  
28. ОПРЕМА ЗА НАДЗОР И 
УПРАВЉАЊЕ 

  

Произвођач  PLC   
Тип   
Земља порекла   
Произвођач софтвера   
Земља порекла   
Склопна опрема (контактори, 
прекидачи) 

  

Произвођач    
Тип   
Сензори температуре   
произвођач   
тип или принцип рада   
тачност   
излазни сигнал   
начин уградње   
напајање   
Сензори притиска   
произвођач   
тип или принцип рада   
тачност   
излазни сигнал   
начин уградње   
напајање   
Мерење протока воде   
произвођач   
тип    
тачност   
излазни сигнал   
начин уградње   
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Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  
Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 
Задате вредности се не смеју мењати, а празна поља је потребно попунити. 
У колони Извођач потребно је навести ко од чланова групе ће извести овај део инсталације. 
Образац о произвођачима материјала и опреме 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 Идејним решењем 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. 
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XX. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ГРАДИЛИШТУ 

(ОБРАЗАЦ 13) 

 
својству ____________________ 

(уписати: понуђача, носиоца посла у заједничкој понуди) 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу прихватам следећа правила понашања: 
 

 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ГРАДИЛИШТУ 

 
Намена правила понашања на градилиштима је, да обезбеди квалитетно извођење радова 

у сагласности са техничким прописима и стандардима као и безбедан и сигуран рад за све 
запослене као и овлашћена лица присутна на градилиштима. Због тога је извођач обавезан да их 
се стриктно придржава и да све радове који су предмет пројекта, изводи у сагласности са 
техничким условима, пројектном документацијом, предмером и предрачуном радова. Технички 
услови и правила понашања су израђени за све радове које су обухваћени пројектом. Уколико 
се на евентуалне непредвиђене радове због њихове специфичности не могу применити одредбе 
постојећих правила, потребно је израдити допуну. 

 
ИД КАРТИЦА: извођачи морају да опреме своје запослене који поседују одобрење за 

улаз и ИД КАРТИЦУ, знаком распознавања са називом предузећа, а који ће они морати да носе 
на видљивом месту на својој одећи. 

УНИФОРМА: запослени код извођача морају увек да носе званичну униформу предузећа 
из којих долазе и ИД КАРТИЦУ предузећа на видљивом месту. 

ЛОКАЦИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: извођачи су у обавези да на адекватан начин ограде 
место извођења радова, на видном месту поставе панел са свим информацијама о фирми и 
предузму и поштују сва правила и процедуру везану за безбедност и здравље на раду. 

РАДНО МЕСТО: по завршетку радног дана, радно место мора бити остављено у уредном 
стању. 

ПРОСТОРИЈЕ ДАТЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ: за одлагање материјала, за чување средстава 
за рад и средстава за превоз морају се увек одржавати у уредном и безбедном стању и по 
одговарајућим правилима и прописима. Средства за превоз морају се остављати само на 
површинама за паркирање за које је дато одобрење,нарочито водећи рачуна о пожарним 
путевима и путевима евакуације на објектима топлана. На осталим местима, заустављање 
средстава за превоз је дозвољено само при утовару и истовару материјала. 

Осим тога, неопходно је поштовање дозвољеног ограничења брзине према одговарајућој 
сигнализацији.( ≤30 km/h у објектима топлана) 

УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋА: при коришћењу расположивих услуга предузећа неопходно је 
поштовање правила понашања и унутрашњег реда у односу на све оно што се сматра 
власништвом предузећа и правилним коришћењем 

ЗАБРАНА ПУШЕЊА: може се пушити само у зонама одређеним као „место за пушење“ 
уколико ова места нису предвиђена, пушење је забрањено. 

ЗАБРАНА КОНЗУМИРАЊА АЛКОХОЛА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗАВИСНОСТИ: 
стриктно је забрањено конзумирање алкохола и и других опојних средстава као и рад под 
утицајем таквих средстава. 
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ЗАБРАНА ПРОЛАСКА И ЗАДРЖАВАЊА КРОЗ ПРОСТОРИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА: Радници 
су обавезни да остану на свом радном месту будући да је изричито забрањено кретање по 
просторијама служби које им не припадају или нису у њиховој надлежности. 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА БЕЗБЕДНОСТИ: овлашћена лица безбедности ће моћи, у сваком 
тренутку да траже од лица која пружају услуге, објашњења у вези са присуством у просторијама 
предузећа, као и да тражи ИД КАРТИЦУ ради провере. 

ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ИМЕНОВАНО ОД СТРАНЕ 
НАРУЧИОЦА задржава право да у сваком тренутку врши провере на одабраном узорку лица. 

ВОЗИЛА: Возила у власништву извођача која обављају радове или пружају друге врсте 
услуга, морају поштовати процедуру, као и све законске прописе Републике Србије који 
регулишу област саобраћаја. Уколико се деси да приликом контроле се установи да није 
поштована процедура и законски прописи предузимаће се одговарајуће мере према извођачу, 
одговорним радницима и осталим. Сва овлашћена возила добиће пропусницу за улазак и 
кретање која се мора поставити на видљивом месту у возилу, на којој це бити назначено име 
компаније, и зона у којој обављају радове. Напомињемо да се возила не смеју налазити у другим 
зонама, сем оних које су предвиђене за њих. 

Пре почетка радова на објекту извођач радова треба да обиђе терен како би се упознао са 
теренским, климатским и другим условима, карактеристикама, могућностима изградње и 
осталим елементима битним за извођење радова. 

Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са локалним условима, прописима, 
приступним путевима, могућим депонијама и свим другим чиниоцима који би могли утицати на 
несметано извођење радова. 

 
Технички услови за извођење радова на објекту су важећи услови за извођење радова. 
Извођач се мора придржавати Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ 

бр. 101/2005,91/2015) као и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских 
радова(Сл. гласник Републике Србије бр. 53/97) 

У току извођења радова извођач је дужан да се користи површинама које су му дата на 
коришћење. Свака штета нанета прекорачењем означене површине пада на терет извођача. 

Транспорт материјала извођач ће вршити по путевима који се морају одржавати 
проходним за све време коришћења пута од стране извођача. По завршеним радовима путеви се 
морају оставити најмање у истом стању као пре почетка радова. 

Извођач је обавезан да прегледа техничку документацију пре почетка радова и да на исту 
стави примедбе, уколико их има. 

На основу датог пројекта извођач је обавезан да направи одговарајућу организацију 
извршења радова, ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА (Правилник о садржају Елабората 
о уређењу градилишта, Сл. гласник РС 121/12) као и план извршења радова. Саставни део 
Елабората чине и потврде о положеном испиту из безбедности и здравља на раду, важеће 
дозволе заваривача, оператора крана и других радника по потреби. 

С обзиром да квалитет извршених радова зависи од климатских прилика за време 
извођења радова, то је извођач дужан да стално прати климатске прилике у којима се изводе 
радови. Градилиште се правовремено мора заштитити од неповољних климатских утицаја. 
Штете које би услед тога настале, падају на терет извођача радова. 

Правила понашања на ГРАДИЛИШТУ се у начелу не могу мењати. Само у изузетним и 
неопходним случајевима може се извршити изменaправила понашања, уз претходну сагласност 
Наручиоца 
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Непоштовање ових правила ће имати за последицу изрицања опомене а у случају даљег 
непоштовања хитно удаљење 

 
ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ИМЕНОВАНО ОД СТРАНЕ 

НАРУЧИОЦА задржава право да одлучи које додатне мере ће применити у односу на 
евентуалног извођача радова из ког та лица долазе, уз могућност искључења истог и прекида 
било какве сарадње. 

ЛИЦА ЗА КООРДИНАЦИЈУ Уколико два или више извођача изводе радове на објекту 
топлана, лице за координацију одређује Наручилац. 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ РАДОВИМА НА ВИСИНИ 
За време рада на висини радник мора да се придржава следећег: 

 увек да је везан заштитним опасачем, по могућности изнад своје главе, за место чију 
сигурност проверава пре него што закорачи на нови ослонац; 

 на нови ослонац закорачује и ослања се тек пошто је проверио његову сигурност; 

 не оптерећује свој нови привремени ослонац додатним оптерећењем (материјал, алат 
и сл.), ако нијесигуран да ослонац може да издржи додатно оптерећење; 

 не користи истовремено са другим радником привремени ослонац; 

 приручни алат и остали прибор неопходан за обављање рада оставља на дохват руку 
на местима са којих неће да падне или га по потреби веже; 

 не сагиње се до положаја лабилне равнотеже тела или лабилне равнотеже тела са 
предметом који држи урукама или носи на себи; 

 превезивање прихватног конопца заштитног опасача са једног места на друго обавља 
у положају у коме је чврсто ослоњен на проверене и сугурне ослонце или, уколико 
има други прихватни конопац, кад је везан њиме за сигуран ослонац; 

 не искорачује изнад празног простора и не чини нагле покрете; 

 кад се монтажни елеменат приближава, стално га прати погледом и уклања се са 
његове евентуалне продужне путање; 

 ако није могуће извести радну операцију на начин или по редоследу који је прописан 
пројектом монтаже или по договору са руководиоцем монтаже, радник не наставља 
рад, већ заузевши сигуран положај чека и прима нова упутства од одговорног 
радника по којима наставља даљи рад. 

 
Радник не сме да отпочне рад, нити да ради на висини ако је уморан, неиспаван, психички 

растројен, под дејством лекова, седативa, алкохола или других опојних средстава. 
 
РАДНЕ СКЕЛЕ морају се поставити, одржавати користити и уклањати према техничкој 

документацији и мерама заштите у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу 
грађевинских радова (Сл. гласник Републике Србије бр. 53/97) Радне скеле чл.73-84 

Радном скелом, сматра се привремена, помоћна конструкција која носи радну 
платформу, радни под, степениште или други прилаз на коме се на висини 3,0 м и већој од 
подлоге, на којој се обавља рад и кретање радника, ручни пренос или ручни превоз опреме, алата 
и грађевинског материјала. 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Приликом демонтаже металног отпада Извођач је дужан да исти одлаже на за то 

предвиђеноместо у кругу објекта. 
Приликом демонтаже изолационе вуне Извођач је дужан да исту одмах спакује у 

непропусне џакове. 
Одношење изолационе вуне обавеза је Извођача. Одношење изолационе вуне може да 

врши само предузеће које поседује дозволу надлежног министарства за одношење и збрињавање 
опасноготпада. Изолациона вуна се односи у складу са Законом о опасном отпаду. 

Извођач је дужан да достави Документ о кретању отпада након одношења изолационе 
вуне. 

На основу документа о кретању отпада биће утврђене стварне количине уклоњеног 
опасног отпада. 

Карактеризација отпада обавеза је Наручиоца. 
Остали неметални и неопасни отпад Извођач односи на депонију по избору. 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомене:  
Изјаву о прихватању правила понашања на градилишту понуђач мора да попуни, овери печатом 
и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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XXI. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИСПИТИВАЊА У ЦИЉУ ДОКАЗИВАЊА 
ГАРАНТОВАНИХ ПАРАМЕТРА (ОБРАЗАЦ 14) 

 
 
 

својству ____________________ 
(уписати:понуђача, носиоца посла у заједничкој понуди) 

 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу прихватам следеће услове испитивања у 
циљу доказивања гарантованих параметара: 

 
Уколико постројење не достигне понуђене гарантоване параметре (Образац 11) током 
испитивања Понуђач може спровести одговарајуће корективне мере. Након спроведених мера 
Понуђач, у складу са техничким могућностима Наручиоца, организује о свом трошку ново 
испитивање у циљу доказивања свих гарантованих параметара, под истим условима као 
спроведено прво испитивање, док се параметри не докажу, а највише три пута у року од 12 
месеци од датума првог испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара. Последње 
спроведено испитивање је меродавно за одређивање уговорне казне. 
 
Ако се гарантоване вредности не докажу испитивањима у предвиђеном року, Наручилац има 
право на Уговорну казну због штете настале нечињењем намењене за накнаду оперативне 
ефикасности за амортизациони период од 15 година. Штете настале нечињењем које се односе 
на техничке параметре ће се заснивати на одступањима од гарантованих вредности, при 
номиналном оптерећењу котловског постројења. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомене:  
Изјаву о прихватању услова испитивања у циљу доказивања гарантованих параметра понуђач 
мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени. 
  



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |151 од 249 

 

XXII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 
ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПОСТОЈЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ОБРАЗАЦ 15) 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПОСТОЈЕЋУ 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 
документацију 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 представник понуђача односно овлашћени 
члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
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XXIII. ПРИЛОЗИ 

 
 
Саставни део конкурсне документације је и 10 (десет) прилога: 
 
ПРИЛОГ 1 – Технички услови за извођење грађевинских радова 
ПРИЛОГ 2 – Технички услови за извођење хидротехничких радова 
ПРИЛОГ 3 – Технички услови за извођење машинских  радова 
ПРИЛОГ 4 – Технички услови за извођење електроенергетских и телекомуникационих  радова 
ПРИЛОГ 5 – Ситуациони план 
ПРИЛОГ 6 – Хидрауличка шема везе котларнице 
ПРИЛОГ 7 – Ситуација траса топловода 
ПРИЛОГ 8 – Хидрауличка шема топлотне подстанице – пример Хирургија 
ПРИЛОГ 9 – Пројекти Идејних решења 
ПРИЛОГ 10 – Локацијски услови 
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ПРИЛОГ 1: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 
 
Извођач је дужан да понуди пројектовање, набавку материјала, опреме и извођење радова 

у складу са захтевима из Техничке спецификације (Поглавље III конкурсне документације) и у 
складу са овим техничким описом за сваку целину. 
 
ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ: 

- Правилник о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката (Службени 
лист СФРЈ 15/90) 

- Привремени технички прописи за оптерећења зграда (Службени лист СФРЈ 61/48); 
- Правилник о техничким нормативима за оптерећење носећих грађевинских 

конструкција (Службени лист СФРЈ 26/88); 
- Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ 31/81; 49/82; 29/83; 21/88; 52/90); 
- Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских 

објеката у сезмичким подручјима (Нацрт из 1986. год.) 
 
БЕТОН И АРМИРАНИ БЕТОН 
- СРПС ЕН 12390-1:2014: Испитивање очврслог бетона - Део 1: Облик, мере и остали 

захтеви за узорке и калупе 
- СРПС ЕН 12390-11:2017: Испитивање очврслог бетона - Део 11: Одређивање 

отпорности бетона на дејство хлорида, једносмерна дифузија 
- СРПС ЕН 12390-13:2015: Испитивање очврслог бетона - Део 13: Одређивање 

секантног модула еластичности при притиску 
- СРПС ЕН 12390-2:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 2: Израда и неговање 

узорака за испитивање чврстоће 
- СРПС ЕН 12390-3:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 3: Чврстоћа при притиску 

узорака за испитивање 
- СРПС ЕН 12390-4:2008: Испитивање очврслог бетона - Део 4: Чврстоћа при притиску 

- Спецификација уређаја за испитивање 
- СРПС ЕН 12390-5:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 5: Чврстоћа при савијању 

узорака за испитивање 
- СРПС ЕН 12390-6:2012: Испитивање очврслог бетона - Део 6: Чврстоћа при цепању 

затезањем узорака за испитивање 
- СРПС ЕН 12390-7:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 7: Запреминска маса 

очврслог бетона 
- СРПС ЕН 12390-8:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 8: Дубина пенетрације 

воде под притиском 
 

ЧЕЛИК 
- СРПС У.Е7.010 Носеће челичне конструкције од општих конструкционих челика. 

Избор основног материјала 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |154 од 249 

- СРПС У.Е7.081 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Центрично 
притиснути штапови константног једноделног пресека 

- СРПС У.Е7.086 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Одређивање 
дужине извијања штапова 

- СРПС У.Е7.091 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Центрично 
притиснути штапови константног вишеделног пресека 

- СРПС У.Е7.096 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Штапови 
изложени притиску и савијању 

- СРПС У.Е7.101 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Бочно извијање 
носача 

- СРПС У.Е7.106 Стабилност носећих челичних конструкција. Притиснути штапови са 
еластичним попречним ослонцима 

- СРПС У.Е7.111 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Стабилност 
оквирних носача 

- СРПС У.Е7.116 Стабилност носећих челичних конструкција. Стабилност лучних 
носача 

- СРПС У.Е7.121 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Прорачун 
избочавања лимова 

- СРПС У.Е7.131 Лежишта и зглобови носећих челичних конструкција 
- СРПС У.Е7.140 Спојеви са вијцима високе класе чврстоће код носећих челичних 

конструкција. Технички услови 
- СРПС У.Е7.145 Носеће челичне конструкције спојене закивцима и вијцима. Технички 

услови 
- СРПС У.Е7.150 Заварене носеће челичне конструкције. Технички услови 
- СРПС У.Е7.154 Отпорност према пожару челичне конструкције изложене 

стандардном пожару 
- СРПС ЕН 10025 Топловаљани производи од нелегираних конструкционих челика. 

Технички захтеви за испоруку 
- СРПС ЕН 10027-1 Систем за означавање челика – Део 1: Означавање челика, основне 

ознаке 
- СРПС ЕН 10027-2 Систем за означавање челика – Део 2: Бројчане ознаке 
- СРПС ЦР 10260 Систем за означавање челика – Додатне ознаке 
- СРПС Ц.Б0.501 Ваљана челична жица за општу употребу и посебну намену 
- СРПС Ц.Б2.021 Вруће ваљани челик. Округли челик за општу намену 
- СРПС Ц.Б3.024 Вруће ваљани челик. Квадратни челик за општу намену 
- СРПС Ц.Б3.025 Вруће ваљани челик. Пљоснати челик за општу намену 
- СРПС Ц.Б3.026 Вруће ваљани челик. Шестоугаони челик за општу намену 
- СРПС Ц.Б3.030 Вруће ваљани челик. Широко пљоснати челици за општу намену 
- СРПС ЕН 10056-1 Вруће ваљани челици. челични једнакокраки угаоници са 

заобљеним ивицама 
- СРПС ЕН 10056-2 Вруће ваљани челици. челични разнокраки угаоници 
- СРПС ЕН 10034 
- СРПС ЕН 10024 челични I – носачи, вруће ваљани 
- СРПС Ц.Б3.141 челични U – носачи, вруће ваљани 
- СРПС Ц.Б3.521 Хладноваљане траке од нискоугљеничног челика 
- СРПС Ц.Б4.025 Континуирано топлоцинковани лимови од нискоугљеничног челика 
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- СРПС ЕН 10051 челични лимови, дебели 
- СРПС ЕН 10051 челични лимови, средњи 
- СРПС ЕН 10051 челични лимови, танки 
- СРПС Ц.Б4.114 Топловаљани ребрасти лим. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
 

Извођач је дужан да пре почетка радова преда свој оперативни план Надзорном органу 
на прегледност и одобрење. Исти мора да садржи: количине и врсте радова, рокове извршења, 
материјал, радну мапу, механизацију и остала средства са којима Извођач намерава да изврши 
планиране радове. 

Обрадиће све остале услове, тако да се може сагледати и проверити могућност извршења 
радова о року који се планира као и техничка и економска исправност предложеног начина рада. 

Када Надзорни орган одобри предложени оперативни план, Извођач ће приступити 
извршењу планираних радова. 

Извођач је дужан да радове изведе у свему према мерилима и димензијама, описа радова 
и услова предвиђених пројектом, као и према евентуалним изменама пројекта. За промене 
пројекта обавезна је сагласност пројектанта, а Извођачу исте оверава и предаје на извршење 
Надзорни орган. 

Начин извођења радова одабира Извођач у односу на расположиву механизацију, 
теренске услове и друге околности. 

Сва одступања од пројекта и измене од главног пројекта морају се унети у пројекат. 
Извођач је обавезан да о свом трошку и бризи чува и одржава изведене радове све до 

коначног прегледа, пријема и предаје објекта Инвеститору. 
Приликом извођења радова Извођач мора да предвиди све прописане мере ХТЗ, које су 

предвиђене и прописане за ову врсту (послова) радова. Уколико посебни теренски услови 
захтевају допунске мере ХТЗ, које прописима ХТЗ - нису посебно наглашене, Извођач је дужан 
да их предвиди и спроведе, у циљу да се постигне безбедност радника при раду. 

Контролу квалитета радова и квалитета материјала за изградњу овог објекта, као и само 
уграђивање истих врши Надзорни орган, који има право да обустави даље извођење радова 
уколико се Извођач не придржава мера и димензија објекта, прописаних услова уграђивања 
материјала који уграђује у објекат не одговара траженом, односно прописаном квалитету. 

Сав непрописно уграђен материјал мора Извођач одстранити, ако је то могуће, а ако није 
онда ће Извођач порушити изграђени део објекта и поново га изградити од материјала који 
захтевају услови пројекта о свом трошку. 

После завршетка грађења Извођач је обавезан да о свом трошку уради и очисти све 
површине у оквиру објекта и градилишта. 

Исто тако Извођач ће уклонити све привремене објекте и уредити површине око и испод 
њих. 

Све ове радове Извођач ће укалкулисати у јединичне цене и ови трошкови се неће 
посебно плаћати. 

Извођач је обавезан да организује управу градње на градилишту, изради потребне 
просторије и складишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за извођење ове врсте 
радова. Руководилац радова мора да буде стално на градилишту. Поред тога, Извођач организује 
стални интерни стручни надзор, сталну теренску лабораторију, пријављује општинској 
инспекцији радова. 
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Уз понуду Извођач је дужан да достави списак механизације и стручне радне снаге која 
ће обављати искључиво радове на овом објекту. 

Руководилац радова води грађевински дневник и уз сваку ситуацију доставља 
грађевинску књигу изведених радова у два примерка. Књига мора бити оверена од Надзорног 
органа. 

Безбедности и регулисање саобраћаја за време извођења радова поред пута и  мостова 
Извођач ће договорно регулисати са надлежним органима у Скупштини општине, а у цену 
земљаних радова урачунати су сви трошкови. 

За остале радове који овде нису посебно поменути Извођач је такође дужан да се при 
извођењу истих придржава важећих техничких и других прописа. 

Извођач је дужан да уради и све радове, који нису обухваћени пројектом ако су исти 
неопходни за нормално функционисање објекта или усаглашавање са постојећим прописима. 
 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 Обележавање трасе пре почетка радова и снимање нултог стања 
Извођач радова је дужан да пре почетка радова на основу пројекта и постојеће геодетске 

документације по којој су снимане подлоге за пројекат и обележавана траса, обнови трасу 
регулисаног тока, обнови стационаже и видљиво их истакне да се лако на траси може 
оријентисати. 

Попречне профиле Извођач мора снимити пре почетка извођења радова и о евентуалним 
неслагањима известити Надзорног органа који ће то констатовати у грађевинском дневнику. 

За случај да Извођач не поступи по напред наведеном, сматра се да пројектном 
документацијом дате профиле терена прима као исправне. 

Извођач је одговоран за тачно и исправно обележавање, лоцирање радова на терену - 
тачност димензија, трасе, профиле и сл. у односу на основне тачке, правце, осовине, коте, 
координате дате у главном пројекту и у главном пројекту детаљног обележавања регулације 
реке.  

Контролу обележавања радова на терену врши Надзорна служба Инвеститора. Ова 
контрола, међутим не ослобађа Извођача од одговорности за тачно обележавање и извођење 
радова. 

Надзорна служба Инвеститора ће благовремено известити Извођача радова о дану и 
времену своје геодетске контроле, а Извођач је дужан да за ту контролу обезбеди: 

 прекид рада на контролисаној деоници; 

 белеге осигуране по техн. прописима за сваки профил на почетку и на крају кривине 
и на местима где то захтева Надзорна служба Инвеститора; 

 потребан број радника - фигураната за припрему контролног мерења као и за 
контролно мерење; 

 потребан ситан приручни алат и материјал. 
Извођач нема право на било какву накнаду за застоје у раду због геодетске контроле као 

и за све наведене и друге услуге и трошкове које буде имао у припреми и за време саме геодетске 
контроле. 

За сваку контролисану деоницу водиће се књига геодетске контроле у коју ће се 
убележавати сви подаци о извршеној контроли и мерењу као и друга запажања. 
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Књига се води у два примерка од којих по један преко грађевинског дневника предаје 
Извођачу. 

Извођач је дужан да све геодетске тачке оперативног полигона, репера, главне и помоћне 
осовине, темена и друге геодетске тачке, пажљиво чува и осигура од спољних физичких 
оштећења а нарочито од механизације. Успостављање уништених тачака обавиће Извођач о 
свом трошку. 

Мерење - снимање извршених радова Извођач изводи у својој организацији о свом 
трошку, али у присуству Надзорног органа. Извођач и Надзорни орган благовремено ће се 
споразумевати о начину, средствима и времену мерења извршених радова (послова) као и 
вођењу техничке документације за обрачун извршених радова. О датуму и начину снимања 
извршених радова Надзорни орган мора бити извештен најмање 48 сати раније - односно 
Надзорни орган и Извођач се морају о томе благовремено споразумети. Сва мерења - снимања 
без присуства Надзорног органа нису пуноважна и на основу оваквих података не може се 
извршити обрачун и исплата радова. 
 
ИСКОП 
 
Врсте и обим радова 

Извођач радова је обавезан да обезбеди и испоручи сав потребан материјал, опрему и 
радну снагу који су потребни да се радови извршавају у потпуности према овим условима и 
свим осталим допунама или изменама које буде донео Надзорни орган у току радова. 

Ископи које Извођач радова буде вршио за своје потребе око формирања градилишта, 
израде приступа објекту и позајмиштима материјала и другим привременим објектима не 
разматрају се појединачно у овим условима те је Извођач у пуној мери одговоран за ове радове. 
Извођач је обавезан да и за ове радове добије дозволу од Надзорног органа и да ове радове 
планира и изводи тако да се задовоље следећи услови: 

 да нема негативних последица по постојеће или будуће трајне објекте у подручју ових 
радова, 

 да се не угрожава стабилност терена где се предвиђа или изводи изградња нових 
објеката, 

 да се не отежавају услови одводњавања темељних јама, 

 да се материјал добијен ископима депонује само на површинама које одобри 
Надзорни орган. 

И поред одобрења извршења ових радова Надзорни орган има право да постави допунске 
услове који ће обезбеђивати напред наведене захтеве и према којима ће Извођач бити у обавези 
да измени и прилагоди методе рада. 
 
Чишћење терена  

Пре почетка радова простор на коме ће се радови изводити, а који ће одредити Надзорни 
орган, биће очишћен од свог дрвећа, жбуња, грмља и осталог растиња. Пањеви ће бити 
ишчупани или на други начин уклоњени. Материјал добијен чишћењем терена биће спаљен или 
уклоњен са градилишта, што ће одредити Надзорни орган. 
 
 
Уклањање зграда и других објеката 
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Пре почетка радова Извођач ће уклонити све зграде и остале сталне објекте који се налазе 
на простору на коме ће се изводити радови. Надзорни орган ће дати Извођачу налог за уклањање 
сваког објекта појединачно, и тек након тога може се приступити рушењу. 

Рушење ће се вршити пажљиво, да се употребљив грађевински материјал не уништи. По 
завршетку рушења употребљив градјевински материјал биће сложен на место које одреди 
Надзорни орган, а шут ће бити уклоњен са градилишта. 

Употребљив грађевински материјал добијен рушењем зграда и других објеката остаје 
својина Инвеститора. 

Ова цена обухвата све потребне радове који се са тим у вези јављају, и никакви додатни 
радови сем наведених у предрачуну неће се посебно плаћати. 
 
Осигурање зграда и других објеката 

Где се радови изводе у близини зграда или других сталних објеката који неће бити 
уклоњени, Извођач ће извршити сва потребна осигурања зграда и објеката да би се спречило 
њихово оштећење. 

Све штете проузроковане извођењем радова, до којих би дошло зато што зграде и објекти 
нису били добро осигурани, сносиће Извођач и извршиће све потребне оправке о свом трошку. 

Коштање осигурања зграда и осталих објеката биће укључено у јединичне цене понуђене 
у предрачуну и неће се посебно плаћати. 
 
Скидање хумуса 

Са површине терена испод свих збијених насипа и осталих насипа које одреди Надзорни 
орган, као и са површина свих ископа који ће бити коришћен за израду насипа, косина и круне 
насипа који се надвисује или проширује биће уклоњен хумусни слој до дебљине 0,20 м. Ове 
површине ће бити очишћене и од биљних материја свих врста. Корење ће бити почупано или 
изорано. 

Овако уклоњен хумусни и остали материјал биће депонован на места која одреди 
Надзорни орган. 
 
Класификација ископа 

Уколико се другачије не предвиди овим условима, ископани материјал ће бити мерен и 
класифициран у ископу и то до граница приказаним на цртежима, предвиђених овим условима 
или одређеним од стране Надзорног органа. 

Класификацију ископа вршиће заједнички Надзорни орган и представник Извођача. 
Напомиње се да никаква додатна накнада изнад понуђених јединичних цена ископа неће бити 
призната на рачун тога што је неки материјал мокар. Ископи ће бити класифицирани према 
следећем. 
 
Ископ канала-корита 
Необложени део профила 

Необложени део профила биће ископан у свему према цртежима, односно до димензија 
и нагиба на њима назначених. Уколико то услови стабилности, или  неки други услови захтевају, 
Надзорни орган има право да нареди Извођачу да ископ заврши до других димензија и нагиба 
косине. Вишкови или мањкови количина проузроковани оваквим променама не могу утицати 
на промену понуђене јединичне цене ископа канала. 
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Обложени део профила 
Нарочита пажња ће се обратити да се спречи прекоп материјала на дну и косинама преко 

којих ће бити положена облога канала. Где је природна линија терена испод дна канала, дно 
канала ће бити испуњено до подлоге облоге на исти начин како је прописано за насипање и 
збијање каналског насипа. 
 

У обичном ископу, ископ канала ће се извршити од фундамента облоге, како је то 
приказано на цртежима или како се то одреди, да би се обезбедила прописана дебљина облоге. 

На деоницама где постоји подземна вода, што ће утврдити Надзорни орган, део профила 
који ће бити покривен облогом биће ископан тако да остане простор између површине ископа и 
доње стране облоге. Овај додатни ископ каналске облоге биће испуњен одабраним дренажним 
материјалом према пројекту. 

Прекопи површина ископа до којих може местимично доћи због неповољне структуре 
материјала у коме се ископ врши, а што ће одлучити Надзорни орган, биће испуњени одабраним 
материјалом. 

 
Мерење и плаћање 

Мерење и плаћање ископа канала биће вршено до граница ископа приказаних на 
цртежима, до граница одређених овим условима или оних које одреди Надзорни орган. 

На деоницама где се врши обичан ископ профила који ће бити обложен, мерење ископа, 
изузев предвиђеног у овој тачки, биће вршено до линије доње стране облоге. 

Где се одреди додатни ископ за полагање дренажног материјала, као што је напред 
предвиђено, мерење ископа вршиће се до линије паралелне облози, 0,10 м испод доње стране 
облоге. Коштање испуњавања овог ископа облоге биће укључено у јединичну цену по 
квадратном метру, понудјену у предрачуну за припремање подлоге облоге у зонама са високом 
подземном водом. 

Мерење за плаћање ископа необложеног дела профила канала вршиће се до граница 
ископа и нагиба приказаних на цртежима или оних које одреди Надзорни орган, имајући при 
том у виду следеће: 

Ако се ископ врши у материјалу који се може тачно ископати до предвиђених граница и 
нагиба, ископ ће се извести тачно до поменутих граница и нагиба до којих ће се вршити и 
мерење за плаћање. Било који прекоп ван ових граница неће бити признат. 

Ако се ископ врши у материјалу који садржи крупне облутке или крупне комаде дробине, 
ископ ће се иавршити до границе ископа и нагиба приказаним на цртежима или оних које одреди 
Надзорни орган. 

Мерење за плаћање вршиће се до предвиђених граница и нагиба, а у случајевима прекопа 
до кога је дошло услед неповољне структуре материјала, о чему ће одлучити Надзорни орган, 
мерење за плаћање вршиће се до линија ископа паралелне одређеним границама и нагиба 
ископа. 

Плаћање ископа канала вршиће се по јединичним ценама по кубном метру понуђеним у 
предрачуну за обичан ископ и ископ канала у стени. Јединичне цене укључиће рад механизације 
и радне снаге, транспорт ископаног материјала у насип, или депонију удаљену до 150 м од места 
ископа, црпљење воде или одводњавање и све остале радове потребне за одржавање ископа у 
добром стању за време изградње. 
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Ископ из позајмишта 
Ако ископ не обезбеђује довољну количину одговарајућег материјала за насипање 

Надзорни орган ће одредити одакле ће се допунски материјал набавити. Материјал може бити 
узет тако, да се уништи најмања могућа пољопривредна површина. Површина јама позајмишта 
оставиће се умерено равна, одобрена од стране Надзорног органа. 
 

Где то буде потребно, што ће одредити Надзорни орган, да би се спречило акумулисање 
стајаће воде, јаме позајмишта биће дрениране помоћу отворених канала. 
 
Ископ за објекте 

Ископ за објекте вршиће се до граница ископа и до косина које су приказане на цртежима 
или које одреди Надзорни орган. 

Без обзира на ископану количину, мерење за плаћање ископа вршиће се само до напред 
описаних граница. 

Ископ за опорце мостова и осталих објеката који леже ван профила канала, уколико од 
Извођача није захтевано да изврши ове ископе пре ископа канала, сматраће се као ископи за 
објекте, али ће укључити само потребан ископ ван нормалног каналског профила и биће мерени 
до граница описаних у овој тачки. 

Ако се од Извођача захтева да ове ископе изврши пре ископа канала-корита, сви 
захтевани ископи сматраће се ископом за објекте и биће мерени до пројектних, односно 
захтеваних граница. Ово важи у случајевима изградње плочастих мостова пре ископа канала  
што је обавезно на равним и незаузетим површинама (коштање скеле неће бити плаћено). 

Ископ за пропусте и остале објекте испод канала-корита: ако овај ископ буде извршен 
пре ископа канала, ископом за објекте сматраће се сви потребни ископи испод површине терена 
између вертикалних површина на почетку и крају  објекта, а укључујући и све потребне ископе 
узводно и низводно од објекта. 

Уколико се у темељу објекта наиђе на непогодан материјал, он ће бити откопан до дубине 
коју ће одредити Надзорни орган, да би се омогућило насипање материјала погодног за подлогу, 
а мерење ископа биће у сагласности са овим чланом. 

Уколико се овај ископ врши после ископа канала, ископом за објекте сматраће се 
потребан ископ ван нормалног профила, и биће мерен до граница канала. 

Ископ за темеље објекта извршиће се до коте означених на цртежима, или оних које 
одреди Надзорни орган. Извођач ће припремити темеље објекта на такав начин да обезбеди 
чврсту подлогу за бетонске објекте. Дно и косине у обичном ископу на које ће бетон бити 
положен, биће ручно докопане до потребних димензија, а тако припремљене површине биће по 
потреби овлажене и набијене погодним алатом тако да се добије чврста подлога преко које ће 
се положити бетон. 

Ако се у обичном ископу на било коме месту изврши прекоп испод захтеване коте 
фундирања, исти ће бити испуњен погодним материјалом који ће бити збијен у свему према 
захтевима ових услова. 

Ако овај прекоп изврши Извођач својом грешком, или из било ког другог разлога, изузев 
ако прекоп није наредио Надзорни орган, исти ће бити испуњен у смислу напред речног, а на 
трошак Извођача. 

Уколико Надзорни орган нареди додатни ископ, а у циљу уклањања непогодног 
материјала за фундирање, мерење за плаћање ће бити извршено до наређене дубине и димензија, 
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а плаћање за испуну и набијање биће извршено према одговарајућим одредбама ових Техничких 
услова. 

Уколико би до прекопа дошло грешком Извођача, или из било ког другог разлога, изузев 
ако прекоп није одредио Надзорни орган, прекоп ће бити потпуно испуњен до потребне коте 
бетоном истог квалитета од кога је предвиђена и бетонска конструкција, а на трошак Извођача 
укључивши коштање свог потребног рада и материјала. 

Уколико је то потребно, материјал добијен из ископа за објекте биће употребљен за 
насипање око објекта или за израду насипа. У противном тај материјал ће бити депонован, или 
употребљен за испуну спојних корита и депресија или распланиран што ће одредити Надзорни 
орган. 
 
Транспорт 

Уколико се посебно не предвиди, плаћање транспорта материјла за насипање око 
објеката неће се вршити. 
 
Општи захтеви за ископе 
 
Поступак при извршењу радова 

Све операције које Извођач има намеру да примени при ископима мора да се наведу у 
програму извршења ових радова, који се подноси Надзорном органу на одобрење, најмање 10 
дана пре планираног почетка ових радова. Материјал, опрема и радна снага за наведене 
операције подлежу одобрењу Надзорног органа. Надзорни орган има право да прошири и 
продуби предвиђене ископе, да измени косине страна ископа и унесе све оне модификације које 
имају за циљ очување потребног квалитета ископа или материјала за грађење. Сви ископи које 
Извођач буде извршио преко одобрених димензија и кота које су дате у пројекту или нису 
писмено дате од стране Надзорног органа, неће се признати за обрачун, а њихово насипање, које 
ће бити извршено према условима за насипање теретиће Извођача радова. 

Приликом извођења радова ископа, радне површине морају се одржавати у сувом, а мере 
и начин црпљења које предузима Извођач за остварење овог услова морају бити према пројекту 
и одобрене од Надзорног органа и не смеју ни у ком погледу да негативно утичу на стање у 
околини ископа. 

Извођач радова је дужан да се пре давања понуде упозна са тереном где ће се изводити 
радови, да проучи документацију о истражним радовима која се односи на квалитет темеља и 
грађевинског материјала, степен обраслости вегетацијом итд., и да створи своју сопствену оцену 
о тежини радова за које даје понуду и да провери, уколико нађе то за сходно, налазе и закључке 
истражних радова те да се пуном одговорношћу и познавањем приликом подноси понуда за 
извршење ових радова. 
 
Толеранције и квалитет завршних радова  

Извођач је дужан да изводи радове на ископу тако да после ископа одмах настави рад, 
односно, да синхронизује радове тако да се не дозволи влажење, осипање, јаружање, клизање, 
растресање и друго деградирање квалитета површина на којима је ископ завршен, а насипање 
није отпочело. 

Надзорни орган има право да о трошку Извођача нареди уклањање оштећених делова 
површина готовог ископа и запуњавање ових делова материјалима за насипање. 
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Пријем ископа се врши после дефинитивне припреме површине ископа, тј. у природно 
влажном, свежем компактном стању, пошто је уклоњен сав растресити, осути материјал. Пријем 
ископа се врши упоредо са геодетским снимањем површина завршеног ископа, и Извођач не 
може приступити даљим радовима док не добије написмено да су ископи примљени. Надзорни 
орган  има право да захтева даље продубљење или проширење ископа на деловима где нису 
задовољене потребне димензије. 
 
Депоновање материјала из ископа 

За оне материјале из ископа, који по свом квалитету не долазе у обзир за уграђивање, 
односно насипање око бетонираног објекта стварају се посебне депоније или се они разастиру. 
Локацију депоније или разастирања одобрава Надзорни орган. 
 
НАСИПАЊЕ 
 
Врсте и обим радова 

Извођач радова је обавезан да обезбеди и испоручи сав потребан материјал, опрему и 
радну снагу, који су потебни да се радови извршавају у потпуности према овим условима. 
 
Димензије и толеранције 

Надзорни орган има право да у току извођења радова изврши потребне корекције ископа 
или насипа и друге сличне модификације, које воде прилагођавању објеката стварним условима. 

Толеранција за насипање, у односу на коте дате у Пројекту, које су обавезне за Извођача 
износиће 0,05 м. 

Уколико се констатује излазак ван наведених толеранција, Извођач ће бити дужан да о 
свом трошку изврши поправку тј. уклањање нетачно изведеног насипања и доведе у исправно 
стање нетачно урадјене делове. 
 
Одржавање насипа 

Извођач је дужан да врши одржавање спољних површина насипања, у стању које је 
постигнуто у моменту довршења радова, а за цело време до коначног пријема радова од стране 
Инвеститора, који преузима одговорност и обавезу даљег одржавања. Све промене које се јаве 
у току наведеног периода укључивши и оштећења, Извођач је дужан да поправи и насуте 
површине доведе у првобитно стање о свом трошку. 
 
Поступак при извршењу радова 

Фазе израде насипа, начин израде сваке фазе и са којим средствима, предлаже Извођач 
радова у свом програму, који подноси на одобрење Надзорном органу, најмање један месец пре 
почетка радова. 

Средства за транспорт и уграђивање морају бити одобрени од стране Надзорног органа. 
Уграђивање сме отпочети тек након написмено примљених припремљених површина за 

наставак насипања следећег слоја. 
Градња насипа на са пресеком у усеку и насипу, изводи се тако што се најпре уклони 

хумусни слој на целој површини ископа и насипа, затим се врши ископ, гради насип, а потом 
врши и шкарпирање целе косине пресека, хумусирање и засејавање травом. 

Хумусирање видних површина насипа извршити хумусом који је депонован дуж насипа. 
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Преко косина и круна насипа извршити разастирање хумусног материјала у слоју од 10 
цм. Вишак хумуса распланирати са обе стране насипа. 

Затрављивање хумузираних површина одабраном смешом трава које се бокоре, тако да 
травни покривач преузима функцију заштите од испирања површинског слоја. 

Затрављивање извршити у складу са агротехничким мерама уз додатак 200 кг/ха ђубрива. 
 
Приступни привремени путеви 

Приступни пут треба у коначној обради у потпуности урадити по опису у Пројекту. Уз 
одобрење Надзора, Извођач може користити постојеће путеве или просећи привремене. 

По завршетку радова Извођач радова ће: 
a) постојеће путеве довести у стање као пре коришћења или боље.   
b) привремене путеве изравнати и поорати, да би се површина вратила претходној намени. 
Сви радови на путевима обухваћени су ценама главних радова (ископ, насип, бетон итд.). 

 
Контрола и испитивања 

Уколико Надзорни орган захтева, Извођач је дужан да пружи све услуге и испомоћ 
неспецијализоване радне снаге, која може бити потребна за испитивања "ин ситу" и екстракцију 
узорака насутог материјала, као и да не омета извршење ових радова. 

Надзорни орган има право да са сваког места и у свако доба, пре, за врреме или после 
уграђивања, узме потребан број узорака за испитивања и контролу постигнутих резултата. 
Резултати испитивања су меродавни и за Извођача радова те ће се на основу њих и оцене 
Надзорног органа, доносити одлуке о ваљаности уграђених материјала. 
 
Средства за набијање 

Обзиром на врсту материјала који се уграђује, Извођач ће да одабере најпогодније 
средство за набијање као нпр. ручне вибрационе набијаче. 

Ручни вибрациони набијачи се користе на местима где је прилазак машинама немогућ, и 
морају имати вибрациону плочу тежине мин. 30 кг. Тип и број ових набијача одобрава Надзорни 
орган. 

Извођач је дужан да поднесе Надзорном органу благовремено свој предлог о 
коришћћењу типова средстава за набијање. 
 
Извођење насипања и заштите око објеката 
 
Опште 

Детаљи услова уграђивања материјала биће прецизирани након извршења одговарајућих 
контрола на почетку радова. Ако за неке делове насипања Надзорни орган захтева експлоатацију 
са неких одређених места (депоније, позајмишта), Извођач је дужан да поступи по овом захтеву. 

Обрачун за плаћање вршиће се према m3 уграђеног (збијеног) материјала у насипу, при 
чему се у јединичну цену урачунава сав рад на ископу, транспорту до 150 м, разастирање у 
слојевима, влажење и набијање. 
 
Припрема површине за насипање 

Површина терена испод свих насипа, биће изорана на који начин ће се оформити 
отворене бразде чија дубина не сме бити мања од 0,20 м рачунајући од природне површине 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |164 од 249 

терена, а растојање између њих не може бити веће од 1,00 м. На местима где је терен стрм, 
израдиће се берме како је то на попречним профилима приказано.  

Пре него што се разастре први слој насипа, подлога ће бити орапављена дубине од 5 цм, 
овлажена до оптималне влажности, а уколико је исувише влажна биће просушена до потребне 
влажности као у следећој тачки. 

Где састав земљишта испод насипа није погодан за темеље насипа, што ће одредити 
Надзорни орган, Извођач ће са површина испод насипа уклонити такав непогодан материјал до 
границе и дубина које ће Надзорни орган одредити. Овако уклоњен материјал биће депонован 
на начин предвиђен у овом члану. 

Обрачун за плаћање вршиће се према одредби уговора „кључ у руке“  при чему се у цену 
урачунава сав рад на ископу, транспорту, разастирање у слојевима, влажење и набијање.  
 
Влажност материјала и збијање  

Током уграђивања, материјал треба да има равномерну влажност погодну за збијање. Код 
некохерентних или слабо кохерентних материјала током уграђивања Извођач ће обезбедити 
систематско поливање водом у циљу постизања бољих резултата збијања. Код партија са већим 
процентом финих фракција (полукохерентни материјал) влажност финих фракција треба да буде 
око оптималне од -1% до +3% садржине воде по стандардном Процтору. Збијеност насутог 
материјала треба да буде минимално 95% суве запреминске тежине добијене стандардним 
Прокторовим опитом. Уграђивање материјала са набијањем вршиће се у слојевима до 25 цм 
дебљине. 
 
Насипање око објеката 

Извођач ће извршити насипање око свих објеката, до линија приказаних на цртежима или 
оних које одреди Надзорни орган. Надзорни орган ће такође од случаја до случаја одредити 
врсту материјала које ће се употребити за насипање као и начин насипања. Материјал за 
насипање ће се узимати из ископа за објекте, из каналског ископа или из позајмишта. 

Насипање без набијања није допуштено без писменог одобрења Надзора за сваку 
локацију понаособ. 

Ограничење количине насипања је у зависности од редоследа извођења радова. Тамо, где 
је објекат изграђен пре него што је извршен ископ суседних деоница канала, Инвеститор 
резервише право да ограничи количину насипања око објекта изнад линије терена на минимум, 
потребан за заштиту објекта, било да се врши са набијањем или без. 

Тамо, где је објекат, изузев пропуста и других објеката изнад канала, изграђен после 
ископа суседних деоница канала, насипање око објекта, укључивши и делове нормалног 
каналског насипа унутар граница насипања око објекта, биће извршено као насипање око 
објекта са набијањем или без, а биће мерено за плаћање према одредбама овог члана. 
Обрачун за плаћање вршиће се према одредби уговора „кључ у руке“  при чему се у цену 
урачунава сав рад на ископу, транспорту, разастирање у слојевима, влажење и набијање 

Уколико није другачије приказано на цртежима или то другачије не одреди Надзорни 
орган, насипање ће се вршити на начин описан у овом члану. Насипање и набијање око и изнад 
наведених објеката биће вршено према следећем: 

a) Насипање и набијање око и изнад цеви ових објеката биће вршено до површине 
терена или до коте 0,80 м изнад врха цеви. Испод површине терена насипање и 
набијање биће вршено до пуне ширине рова. Насипање и набијање око 
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противфилтрационих прстенова вршиће се до коте 0,80 м  изнад врха прстена, на 
ширини од 0,60 м са сваке стране и до нагиба 1:1. 

b) Где је положај косих бетонских зидова или плоча такав да се делом налазе изнад 
површине терена, а ако је по мишљењу Надзорног органа потребно да се бетонски зид 
или плоча полаже директно на земљану подлогу без примене двостране оплате, 
Извођач ће извести збијен насип таквог облика и мера да представља погодну подлогу 
за коси бетонски зид или плочу. 

 
Конструктивни насип "КН" 

За овај насип материјал се обезбеђује из позајмишта, уколико материјал на лицу места не 
задовољава захтеве дате у даљем опису. 

Гранулометријска линија материјала треба да је између граничних линија назначених на 
приложеном дијаграму. 

Садржај органских материја не сме да пређе 5%. 
У овај насип се може уграђивати кохерентни и растресити материјал. 
Збијање вршити машински у слојевима до 25 цм, у збијеном стању, док ће се непосредно 

око бетонских објеката вршити ручно у слојевима до 15 цм. 
Разастирање у слојевима може бити ручно или булдожером зависно од расположивог 

простора за рад. Збијеност се може постизати вибраторима, ваљцима или ручним набијачима. 
Хидрауличко збијање се може радити у случају растреситих материја (пескови). 

За кохерентне материјале збијеност на лицу места треба да буде 95% стандардног 
Прокторовог опита са варијацијом влажности у односу на оптималну од - 1% до + 3%. Влажност 
уграђеног материјала треба да је униформна. Површину претходног слоја треба орапавити до 
дубине од 5 цм и навлажити пре разастирања наредног слоја. 

Кад се ради о некохерентним материјалима, минимална постигнута збијеност треба да 
буде 70% релативне збијености. 

У зонама где се пројектом предвиђа збијање само гажењем машинама, ово се може 
постићи са 4 прелаза булдозером у слојевима до 0,5 м. 
 
 
Водонепропусни насип "ВНН" 

За овај насип материјал се обезбеђује из позајмишта, уколико материјал на лицу места не 
задовољава захтеве дате у даљем. 

Гранулометријска линија материјала треба да је између граничних линија назначених на 
приложеном дијаграму. 
"Atterberg"-ове границе. 

Границе течења:     25     ЛЛ    45 

Индекс пластичности:     5     ИП     20 
 
"Darcy"-јев коефицијент водопропустљивости треба да буде маx К = 10-5 цм/сец. 
Садржај органских материја не сме да пређе 5%. 
 

Минимална збијеност треба да буде 95% стандардног Прокторовог опита, са варијацијом 
оптималне влажности од - 1% до + 3%. Влажност уграђеног материјала треба да је униформна. 
Пробе треба узимати на количине од 200 m3 уграђеног материјала и не мање од две пробе по 
објекту. 
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Збијање вршити машински у слојевима до 25 цм по збијању, док ће се непосредно око 
бетонских објеката вршити ручно у слојевима до 15 цм. Површину претходног слоја треба 
орапавити до дубине од 5 цм и навлажити пре разастирања наредног слоја. 
 
 
БЕТОНСКИ РАДОВИ 
  

Ово поглавље односи се на све бетонске и армирано  - бетонске конструкције на 
извођењу радова, који су предмет овог пројекта. 

Квалитет бетона и његових компоненти мора одговарати захтевима техничких прописа 
и стандарда и то: 

- Правилнику о техничким условима за бетон и армирани бетон   
- и важећим СРПС стандардима 
Сва претходна и контролна испитивања бетона и његових компоненти вршиће Извођач 

радова, а уколико не поседује своју лабораторију може ангажовати другу стручну организацију 
регистровану за ову врсту делатности, уз сагласност Надзорног органа. 

Трошкови предходних и контролних испитивања бетона, било да се врши на градилишту 
или у лабораторији неке стручне организације, неће се Извођачу посебно плаћати, већ ће бити 
обухваћено јединичном ценом бетона у предрачуну. 

 
Сви радови се морају извести према одобреним цртежима, конструктивним детаљима, 

пројекту конструкције и техничком опису, солидно и стручно са одговарајућом квалификованом 
и стручном радном снагом и под стручним надзором. 

 
 
МАТЕРИЈАЛИ 
Сав употребљени материјал за извођење бетонских и армирано бетонских радова мора 

одговарати техничким условима и постојећим стандардима. 
1. Агрегат (гранулат) 
За справљање бетона употребити агрегат који испуњава услове квалитета према 

прописима и постојећим стандардима. 
Шљунак за справљање бетона мора бити речни, сасвим чист од глине и муља, а 

гранулиран према прописима за предвиђену марку бетона. 
Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује Извођач на основу предходних 

испитивања. 
2. Цемент 
За справљање бетона употребљава се цемент који испуњава услове квалитета утврђене 

постојећим стандардима. 
Стандардна конзистенција, почетак и крај везивања и сталност запремине цемента 

испитује се према постојећем стандарду. 
Узорци цемента се испитују приликом сваке дневне испоруке цемента исте класе или 

врсте или ако је цемент одлежао више од три месеца. 
Једно испитивање може се обавити на највише 250 т допремљеног, односно 

употребљеног цемента. 
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При испитивању цемента произвођач мора да одвоји посебан узорак цемента и да га 
према постојећем стандарду, чува шест месеци, с тим да се у пројекту конструкције може 
предвидети чување узорка цемента до примопредаје објекта. 

Цемент употребљен за ове радове на згради мора бити потпуно свеж и донешен на 
градилиште у оригиналним врећама. Цемент на градилишту треба чувати на начин и под 
условима који не утичу неповољно на његов квалитет - у просторијама добро заштићеним од 
воде и влаге, према упутствима и прописима за бетон и армирани бетон. 

Цемент се чува посебно, по врстама и употребљава се за справљање бетона према 
редоследу пријема на градилишту. Не сме се употребити цемент који је на градилишту 
ускладиштен дуже од три месеца, ако претходним испитивањем није утврђено да у погледу 
квалитета одговара прописаним условима. 

Извођач је дужан да о испоруци цемента достави Надзорном органу атест произвођача. 
3. Вода 
За справљање бетона употребљава се вода која испуњава услове утврђене постојећим 

стандардом. 
Количина употребљене воде мора бити у сагласности са прописаним односом вода – 

цемент у самој мешавини, довољна, али не већа него што је потребно да се произведе густ бетон, 
одговарајући за рад, који може бити ливен и сабијен без тешкоћа око арматуре и у угловима, без 
сегрегације или губитка воде по површини. 

Справљање бетона обавезно ће се вршити механичким путем са тежинским дозирањем 
компоненти. 

4. Додаци бетону 
За справљање бетона употребљавају се додаци бетону који испуњавају услове квалитета 

утврђене постојећим стандардима. 
Пре справљања бетона са употребом додатка бетону мора се проверити да ли додатак 

бетону одговара пројектованој бетонској мешавини, према постојећем стандарду. 
5. Бетон 
Квалитет бетона одређен је пројектом конструкције, на основу техничких услова за 

извођење бетонских радова, као и услова за ту конструкцију и елементе у току експлоатације. 
У пројектној документацији мора бити назначена класа бетона (за дату конструкцију или 

елемент) која обухвата или само марку бетона (МБ) или марку бетона (МБ) и друга својства 
бетона према прописима. 

Чврстоћа бетона при притиску испитује се према постојећим стандардима, на коцкама 
ивице 20 цм које су чуване у води или у најмање 95%-ној релативној влази, при температури 20 
+/- 3 оЦ. Књиге ових тестова чувају се на градилишту и у њима се идентификују сви тестови са 
одговарајућим деловима радова. 

За конструкције и елементе од бетона употребљавају се марке бетона (МБ) 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 

За армирани бетон не сме се употребити марка бетона нижа од МБ 15. 
Својства која мора имати бетон у посебним условима средине испитује се и оцењује 

према утврђеним стандардима, и то: 
- водонепропустљивост 
- отпорност на хабање 
- отпорност на мраз 
- отпорност на мраз и соли 
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Чврстоћа бетона при притиску може се испитати и на пробним телима других димензија 
и облика која се разликују од коцке ивица 20 цм, и она се прерачунава према прописима. 

Бетони се сврставају у две категорије: 
- бетони прве категорије (Б.1) могу се справљати без претходних испитивања, с тим што 

се мора употребити количина цемента према прописима. Бетони прве категорије (Б.1) смеју 
бити МБ 10,15,20 и 25 и могу се уграђивати само на градилишту на коме се справљају, 

- бетони друге категорије (Б.2) су МБ 30 и више, као и бетони са посебним својствима и 
транспортовани бетони свих марки. Бетони друге категорије (Б.2) справљају се на основу 
претходних испитивања а у складу са прописима. 

Конзистенција бетона може се мерити помоћу: 
- Вебе-апарата 
- слегања 
- распростирања 
- слегања вибрирањем 
Конзистенција бетона одабира се тако да се расположивим средствима за уграђивање 

омогућава добро збијање бетона, што лакше уграђивање без појаве сегрегације и добра завршна 
обрада површине. 

Усвојени састав бетона може се мењати само на основу статистички обрађених података 
контролних испитивања бетона. 

Произвођач мора контролисати сваку врсту бетона категорије Б.2 произведеног у 
фабрици бетона чија производња задовољава услове утврђене постојећим стандардима. 

Састојке бетона испитује произвођач. Гранулометријски састав агрегата бетона испитује 
се најмање једанпут недељно према постојећем стандарду. 

Садржај прашинастих и глиновитих честица агрегата бетона испитује се најмање 
једанпут недељно, према постојећем стандарду. 

Влажност агрегата бетона испитује се најмање једанпут недељно и приликом сваке 
уочљиве промене, према постојећем стандарду. 

Додаци бетону испитују се према пропису о југословенском стандарду ЈУС У.М1.037 за 
сваку саржу приликом допремања додатака бетону на градилиште или ако је време одлежавања 
додатака бетону на градилишту дуже од шест месеци. 

У производњи бетона категорије Б.2 произвођач испитује чврстоћу при притиску на 
узорку који се узима за сваку врсту бетона, и то сваки дан кад се бетон производи или на сваких 
50 м3 произведеног бетона, односно на сваких 75 мешавина, с тим да се узима случај који даје 
већи број узорака. 

Резултати испитивања чврстоће при притиску бетона оцењују се према постојећем 
стандарду. 

Оцена постигнуте марке бетона (МБ) врши се по партијама а у складу са програмом 
контроле и прописима. 

 
ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ РАДОВА 
Извођач конструкција и елемената од бетона и армираног бетона мора водити прописану 

документацију којом доказује квалитет материјала и извођења радова, као и другу 
документацију предвиђену пројектом. 

Бетонски радови се изводе према пројекту конструкције. 
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1. Бетонски погони 
За производњу бетона категорије Б.2 користе се уређаји који испуњавају услове утврђене 

утврђене постојећим стандардима. 
Транспорт агрегата, депоновање, чување и употреба вршиће се у свему према прописима. 
Свака пошиљка цемента мора имати све потребне податке о цементу који се траже према 

прописима. 
Цемент се на градилишту чува како је то прописано. Додаци бетону морају бити 

ускладиштени према упутству произвођача. 
2. Организација, опрема и пројекти за извођење бетонских радова на градилишту 

морају бити усклађени са пројектом конструкције. 
Бетонирање може почети по прегледу подлоге, скела, оплате и арматуре. 
3. Скеле и оплате 
Скеле и оплате морају бити тако конструисане и изведене да могу преузети оптерећења 

и утицаје који настају у току извођења радова, без штетних слегања и деформација и осигурати 
тачност предвиђену пројектом конструкције. 

Надвишења скела и оплате, израда оплате, демонтажа оплате, квалитет и све остало 
везано за оплату мора бити изведено у складу са прописима. 

Оплата и подупирачи за све бетонске и армирано бетонске радове не плаћају се посебно, 
већ су обухваћени ценом бетона. Сва оплата за бетонске радове мора бити тачно и прецизно 
израђена према нацртима и детаљима. Исправност хоризонталног и вертикалног положаја 
оплате, као и осовине стубова морају бити проверене и инструментима од стране извођача. 

Подупираче треба дати у довољном броју, тако да је израђена оплата способна да поднесе 
терет од бетона без слегања, или извијања у ма ком правцу. Укрућење подупирача треба 
извршити у оба правца. 

Унутрашња страна оплате мора бити равно израђена. Не смеју се за једну површину 
употребити даске различите дебљине. 

Оплата мора бити тако постављена да се може лако и без потреса скидати. Подупирачи 
се не смеју постављати директно на терен, или међуспратну конструкцију, већ се испод њих 
морају поставити талпе од 5 цм дебљине. 

Оплата за делове армирано бетонских конструкција који остају видни, мора бити 
орендисана, а површине бетона које су оштећене морају бити закрпљене и пачокиране. Дрвена 
грађа употребљена за оплату мора одговарати постојећим техничким прописима за дрвене 
конструкције, а димензије статичком прорачуну. 

Потребна скела за бетонске греде не плаћа се посебно, већ је урачуната у цену бетона. 
Кројење оплате и подупирача као и израду скела мора вршити стручно и искусно лице. 

Пре почетка уграђивања бетона треба проверити димензије скеле и оплате и квалитет 
њихове израде. 

Скидање оплате врши се тек пошто бетон добије одговарајућу чврстоћу а на основу 
одобрења Надзорног органа. 

4. Арматура 
Приликом транспорта и ускладиштења челика не сме доћи до механичких оштећења, 

ломова на месту заваривања и прљавстине која може смањити адхезију, као и до губитка ознака 
и смањења пресека због корозије. 

Арматура се савија у хладном стању и наставља на начин одређен пројектом 
конструкције. 
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Пре постављања, арматура се мора очистити од прљавштине, масноћа, љуски корозије и 
сличног. 

Пре почетка бетонирања арматура се мора прегледати и записнички констатовати да 
задовољава све услове према прописима. 

Арматуру која је упрљана бетоном, цементним малтером и слично, потребно је пре 
бетонирања очистити. 

5. Уграђивање бетона 
Бетон се уграђује према пројекту бетона. Ако се бетонирање прекида због непредвиђених 

прилика, морају се предузети мере да такав прекид уграђивања бетона не утиче штетно на 
носивост и остала својства конструкције, односно елемента. 

Бетон се мора транспортовати и убацивати у оплату на начин и под условима који 
спречавају сегрегацију бетона, промене у саставу и својствима бетона. 

6. Неговање уграђеног бетона 
Нарочиту пажњу треба посветити нези избетонираних елемената да би се постигао 

одговарајући квалитет и смањили негативни утицаји скупљања бетона. 
Непосредно после бетонирања, бетон се мора заштитити од: 
- пребрзог исушивања 
- брзе измене топлоте између бетона и ваздуха 
- падавина и текуће воде 
- високих и ниских температура 
- вибрација које могу променити унутрашњу структуру и прионљивост бетона и 

арматуре, као и других механичких оштећења у време везивања и почетног очвршћавања 
 
Нега бетона ће се вршити квашењем. Са квашењем ће се отпочети одмах по уграђивању 

бетона , тј. када бетон толико веже да не може да му се оштети површина водом.  
 Бетонирање може започети само када то одобри Надзорни орган. 
 Са циљем да докаже захтевани квалитет бетона, Извођач ће вршити следећа контролна 
испитивања : 
 - Контролна испитивања конзистенције бетона  
 - Контрола испитивања отпорности бетона на мраз 
 - Контрола испитивања чврстоће бетона на притисак 
  

Резултате контролних испитивања бетона Извођач ће достављати Надзорном органу. 
Број контролних испитивања бетона зависи од количине справљеног бетона.  

 
Бетон се после уграђивања мора заштитити да би се осигурала задовољавајућа 

хидратација на његовој површини и избегла оштећења због раног и брзог скупљања. Ако 
пројектом бетона није другачије одређено, неговање бетона мора трајати најмање седам дана 
или не мање од времена које је потребно да бетон постигне 60% од предвиђене марке бетона. 

Ако се бетон греје у зимским условима, електричном енергијом или топлим ваздухом 
треба га обезбедити од наглог губљења влаге. 

Скидање оплате може се извршити само по одобрењу одговорног лица. 
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ЗАВРШНА ОЦЕНА КВАЛИТЕТА БЕТОНА У КОНСТРУКЦИЈИ 
За бетон категорије Б.2 мора се дати завршна оцена квалитета бетона а у складу са 

прописима. 
На основу завршне оцене квалитета бетона у конструкцији доказује се сигурност и 

трајност конструкције 
или се тражи накнадни доказ квалитета бетона. 
 
 
ОБРАЧУН РАДОВА 
Обрачун за плаћање вршиће се према одредби уговора „кључ у руке“  при чему се у цену 

урачунава сав рад и материјал. 
Израда, монтажа и демонтажа оплате, подупирање и све потребне скеле (осим фасадне) 

неће се посебно обрачунавати и плаћати јер су обухваћени ценом готовог бетонског елемента. 
У случају измене статичког рачуна ради јачег или слабијег терена но што је предвиђено, 

извођач је дужан извести фундирање у свему по накнадном статичком прорачуну. У случају 
конструктивних промена или измена, извођач је дужан такође све извести према накнадном 
статичком рачуну и детаљима, а без права на промену цена, према одредби уговора „кључ у 
руке“.   
 
Армирано бетонске цеви и други префабриковани елементи 

Приликом транспорта, манипулисања на градилишту и уградње армирано бетонских 
цеви и других префабрикованих елемената који су преедвиђени пројектом, строго се 
придржавати упутстава произвођача. За квалитет цеви по стандардима обезбедити атесте 
произвођача. 

 
РАДОВИ  ОД  МЕТАЛА 
АРМАТУРА  БЕТОНСКИХ  ЕЛЕМЕНАТА  И  КОНСТРУКЦИЈА 

ОБИМ  И  САДРЖАЈ  РАДА  

Радови обухваћени овим одељком Техничких описа, састоје се у набавци постројења, 
опреме, материјала и радне снаге и извођењу свих операција у вези са арматурним челиком у 

складу са одредбама и условима уговора и у пуној сагласности са овим одељком Техничких 

описа, цртежима и упутствима Надзорног органа.  

 
ТЕХНИЧКА  РЕГУЛАТИВА  

Арматурни челик мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за бетон 

и армирани бетон /ПБАБ 87/, упутствима за примену и пратећим стандарду СРПС ЕН 

10080:2008.  

Стандардима су дати облик и мере, као и методе испитивања за услове квалитета 
прописане у ПБАБ 87.  

Веза спрпских докумената и цитираних европских докумената: 

СРПС ЕН 10020:2003, Дефиниција и класификација врста челика (ЕН 10020:2000, ИДТ)  
СРПС ЕН 10079:2003, Дефиниција производа од челика (ЕН 10079:1992, ИДТ)  

СРПС ЕН ИСО 377:2003, Челик и производи од челика — Место за узимање узорака и 

припремање узорака и епрувете за механичко испитивање  (ИСО 377:1997, ИДТ) 
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МАТЕРИЈАЛИ  

Челици према овом стандарду имају ребрасту, уребрену или глатку површину. У 
производњи бетонског челика користи се челик Б500 са хемијским саставом дефинисаним у 
стандарду.  

 
У зависности од облика и распореда – нагиба попречних ребара у односу на уздужну 

осу – бетонски челик Б500 добија додатну ознаку, тј. може бити Б500А, Б500Б и Б500Ц, при 
чему:   

— шипке челика Б500А имају два или више низова паралелних попречних ребара са 
истим углом у односу на уздужну осу шипке  

— шипке челика Б500Б имају два и више низова попречних ребара, од којих један има 
другачији угао у односу на друге  

— шипке челика Б500Ц имају исти распоред низова ребара као и код Б500Б, али у 
сваком низу ребара, ребра имају различите углове у односу на уздужну осу 

 
ЗАШТИТА  МАТЕРИЈАЛА  

Челик за армирање мора бити у свако доба заштићен од оштећења. Када се уграђује у 

конструкцију, мора бити без прашине, растреситих љуспи шљаки и рђе, боје, уља или других 

страних материјала.  

 
САВИЈАЊЕ  

Шипке за арматуру пажљиво сећи исавијати за то квалификован радник. Оне се морају 

савијати у хладном стању према шаблонима и не смеју приметно одступати од облика и 

димензија приказаних на цртежима. Морају се избећи оштро савијени делови и не смеју бити од 

мањих полупречника од оних назначених у Табели 24 ПБАБ-а 87.  
 

УГРАЂИВАЊЕ  И  УЧВРШЋИВАЊЕ  

Сав арматурни челик се мора тачно уградити, шипке се код сваког укрштаја морају 

повезати жицом, тако да за време уграђивања бетона одрже положај приказан на цртежима. 

Граничници за спречавање контаката између араматуре и оплате, као и између  редова арматуре 
морају бити од префабрикованих бетонских коцкица или другог погодног материја одобреног 

облика и димензија. Бетонске коцкице морају бити таквих димензија да је омогућено њихово 

покривање бетоном. Не дозвољава се употрба крупног шљунка, дробљеногкамена или опеке, 
металних цеви и дрвених подметача. Преглед монтиране арматуре се врши макроскопски. 

Мерењем на појединим местима се контролише и правилност положаја монтиране арматуре као 

и појединих њених делова у односу на пројектовани положај.  

Допуштена одступања се крећу у следећим границама:  

 Одступања између појединих шипки  
- код стубова и гредних носача .......... - 10 мм.  
- код плоча и зидова ............................ - 15 мм.  

 Одступања између редова арматуре по висини, као и одступање заштитног слоја 
од пројектованих мера  

- код елемената са конструктивном висином већом од  1 м .......... - 10 мм.  

- код греда и плоча дебљине веће од  10 цм ...................................... - 5 мм.  

- код плоча дебљине мање од  10 цм .................................................. - 3 мм.  
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 Одступање узенгија у односу на хоризонталу или вертикалу  
- код елемената са конструктивном висином већом од  1 м ............. 10 мм.  

- код елемената са конструктивном висином мањом од  1 м ............. 5 мм.  

 Одступање осовинско при чеоном заваривању шипки .....................   0,10 Ø.  
 

НАСТАВЉАЊЕ  

Све шипке арматуре чија је укупна дужина мања од 12 м морају се испоручити у пуној 
дужини која је назначена у цртежима. Шипке чија је дужина већа од 12 м могу се настављати 

како је то приказано на цртежима или дато у ПБАБ-у, поглавље В.5, односно упутствима 

Надзорног органа. Сучеоно заварени спојеви изведени поступком електронског заваривања 

морају се  испитати према стандардима СРПС Ц.А4.002 и   СРПС Ц.А4.005.  
 

ПРИЈЕМ  

Пре почетка бетонирања сваког елемента или конструкције уз присуство Надзорног 

органа  мора се записнички утврдити да ли монтирана арматура задовољава у погледу:  

 пречника, броја шипки и геометрије уграђене арамтуре предвиђене пројектом,  

 учвршћења арматуре у оплати,  

 механичких карактеристика: границе развлачења, границе кидања и квалитета 
заварених спојева, као и  

 чистоћи уграђене арматуре.  
 

МЕРЕЊЕ  
Количина која ће се платити Извођачу по уговореној јединичној цени је број килограма 

уграђене арматуре, како је приказано на цртежима и наведено спецификацијама, односно 

изводима арматуре или како Надзорни орган одреди. Неће се признавати било какав додатак за 
вођице, бетонске коцкице, подметаче и дистанцере, као и жичане стеге или причвршћиваче које 

мора обезбедити Извођач када и како нареди Надзорни орган. Када се праве преклопи другачији 

него што је то прописано у поглављу В.5 ПБАБ-а, неће се давати накнада за додатни челик, као 

и за радне наставке који нису приказани цртежима. За израчунавање тежина арматурног челика 
треба користити  СРПС ЕН 10080:2008 .  

 
ПЛАЋАЊЕ  

За количину одређену на описани начин Извођачу ће се платити према одредби уговора 

„кључ у руке“ уговореној цени која представља пуну надокнаду за обим и садржај рада дат овом 
позицијом описа.  

 
 
КОНСТРУКТИВНИ ЧЕЛИК 
 
Сав ће материјал бити у ваљаоници квалитативно и квантитативно преузиман од стране 

Извођача уз преглед свихповршина и димензија. Поједини делови основног материјала могу се 
и накнадно одбацити, иако је материјал уваљаоници претходно примљен, ако при изради 
конструкције у радионици Извођача установи да испоручени делови материјала имају мане или 
неодговарају ће димензије. Испоручилац материјала је обавезан да у најкраћем року, без права 
за накнаду, испоручи одбачени материјал. Сав материјал у ваљаоници мора бити обележен 
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бојом упогледу димензија и мора имати утиснут број сарже и број позиције из наруџбене 
спецификације. 

 ЗАВАРИВАЊЕ 
 Извођач је дужан да, у склопу понуде, пружи све потребне доказе да је његова стручна 

радна снага и опрема која ће бити ангажована на изградњи са важећим сертификатом издатим 
од стране једног од овлашћених Института.Целокупна опрема која треба да се употреби на 
радовима на изради, монтажи и контроли квалитета челичне конструкције мора бити у добром 
радном стању и иста подлеже прегледу од стране Надзорног инжењера.Технологије извођења 
заваривачких радова, корисћени материјал и поступци контроле морају бити у сагласности 
сапредходно наведеним стандардима. За заварене конструкције динамички оптерећене у начелу 
се препоручују електроде са дебелим плаштом базичногкарактера и ниским садржајем 
водоника. Статички оптерећене заварене конструкције могу се радити и саелектродама 
обложеним средње и дебелим плаштом киселог карактера. За полуаутоматско заваривање 
елемената конструкције примењује се жица ЕПП2 (или Синкорд) под заштитом увозног прашка 
УМ 50 или домаћег одговарајућег квалитета. Ако се ваљани профили од неумиреног челика 
Ч.0370 заварују су чеоно по висини целог пресека, носивост овакозавареног носача изложеног 
савијању, смањује се за 50% номиналне носивости. Препоручује се извођачу дасе овакви 
сучеоно заварени пресеци покривају подвезицама одговарају ће носивости и заварују за основни 
пресекугаоним шавовима. У том случају носивост носача настављеног подвезицама може се 
узети са 100%. 

Контрола квалитета заварених спојева 
 Контролу квалитета заварених спојева спроводи Извођач у сарадњи са инжењерима 

једног од овлашћених Института. У радионици и на градилишту мора се формирати посебна 
архива докумената везаних за контролу квалитетазаварених спојева. Архива се мора опремити 
и столом за преглед филмова и каталогом IIW са еталон филмовима. Коначну оцену о квалитету 
сваког споја даје Надзорни инжењер. Угаони шавови морају се извести димензија према 
пројектној документацији. Произвођач је обавезан даконтролише све угаоне шавове по 
димензијама и квалитету. Квалитативна контрола се може обавити визуелнимпутем лупама или 
"Дифутерм" поступком пенетрирајућим бојама. Контрола димензија се обавља 
специјалнимшаблонима. Резултати контроле морају се констатовати писмено. Сучеони шавови 
раде се према важећим техничким прописима у три квалитета: специјал, квалитет I и квалитет 
II. Контрола квалитета су чеоних шавова по правилу се обавља радиографским поступком. 
Дозвољене оцене шавова крећу се од 1-3. Шавови оцењени оценом 4 морају се поправљати, 
шавови оцене 5 се одбацују као неподобни. Резултати контроле морају се обухватити посебним 
елаборатом. 

ЗАВРТЊЕВИ 
 Најмање 21 дан пре почетка одговарајућих радова Извођач је дужан да пружи све 

потребне доказе да његова опрема поседује важеци сертификат који је издат од стране једног од 
овлашћених Института. Целокупна опрема која треба да се употреби на радовима на изради, 
монтажи и контроли квалитета челичне конструкције, мора бити у добром радном стању и иста 
подлеже прегледу од стране Надзорног инжењера. Технологија радова наспојевима са ВВ 
завртњевима и завртњевима ниже класе чврстоће, коришћени материјал и контрола квалитета 
морајубити у сагласности са предходно наведеним стандардима. 

ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ У РАДИОНИЦИ 
 Израда челичне конструкције може се поверити само квалификованом извођачу ових 

радова, који, у оквиру Понуде, мора доказати своју подобност списком успешно извршених 
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сличних послова, списком расположивог алата и машина и списком стручног кадра. Извођач је 
дужан да све радове изводи према одобреној пројектној документацији, уз свестрану и 
свакодневнуконтролу Надзорног инжењера. Пројектну документацију Извођач разрађује према 
својој технологији, а у свемупрема прописаним условима - Детаљни цртежи. У тој разради, не 
смеју се вршити измене пројектоване концепције иусловљених детаља конструкције. 

Ускладиштење материјала 
 Материјал за поједине позиције који није преузиман у ваљаоници од стране Извођача, 

мора бити обележен бојом имора имати утиснути број шарже. Преко оваквих ознака једино је 
могуће успоставити везу између нарученог материјала и сертификата.Извођач је дужан да 
приспели челични материјал пазљиво истовари и одлози на складиште. При тим 
манипулацијамаматеријал се несме бацати, нити хватати за ивице без предходне заштите истих. 
Сва евентуална остећења ће ценити Надзорни инжињер: да ли се могу толерисати или се 
оштећени комад код произвођача заменити о трошку Извођача.Сложени материјал на сладишту 
мора бити довољно одигнут од земље. Ознаке на материјалу морају остати видљиве. 

 
Радње које предходе изради конструкције 
 Пре почетка израде челичне конструкције, паралелно са израдом радионичке 

документације, Извођачје дужан даприпреми и достави на сагласност Надзорном инжињеру 
следеће елаборате: 

1. Динамички план производње, контроле и испоруке 
2. Технологија заваривања 
3. Технологија израде браварских радова 
4. Технологија пробне монтаже (уколико је пројектом предвиђена) 
5. План контроле са посебним освртом на међуфазну и фазну контролу заварених 

склопова, односногеодетску контролу на пробној монтажи 
6. Технологију извођења радова на антикорозионој заштити. 
7. План паковања и начин транспорта 
Предвиђена технологија заваривања за компликоване склопове са повећаним обимом 

заваривања, мора седоказати на пробним комадима. Ту треба проверити склоност материјала на 
промену структуре под  утицајем температуре заваривања као и величину деформација од 
заваривања. На основу ових испитивања проверити емпиријски одређене температуре 
предгревања за разне дебљине и квалитете материјала као и режим хлађења заварених спојева 
и величину преддеформација. Простор у радионици где се обавља пробна монтажа (уколико је 
условљена техничком документацијом пројекта)мора бити посебно уређен - сви ослонци 
појединих елемената конструкције у пробној монтажи морају имати таквотемељење које 
искључује слегања. Код израде горе наведених елабората мора се остварити пуна сарадња и 
усаглашеност са пројектом монтаже.  

Радионичка израда  
 Извођач радова не сме да угради у конструкцију никакав материјал без одговарајућег 

атеста. При сечењу појединих позиција из набављених већих димензија табли лима, за све 
позиције које образују главне носеће делове конструкције, број утиснуте шарже и број 
наруџбене позиције морају се пренети и на појединачне позиције. Израдионичког дневника 
Извођача мора бити видљиво које су позиције кројене из једне наруџбене позиције. Сва 
евиденција о материјалу, по чевши од набавке до уграђивања, мора се уредно водити и прилаже 
се каодокумент при испоруци конструкције. Без оваквог документа конструкција несме се 
примити. При изради конструкције у радионици, Извођач радова мора испуњавати захтеве 
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закона, прописа и стандарда и осталих техничких норматива наведених у оквиру ових услова а 
који важе за тип конструкције који се налази у обради. 

Елементи који се посебно наглашавају: 
• Сечене ивице ламела морају брушењем бити дотеране и ивице оборене. 
• Заварени елементи морају, после заваривања, имати пројектовани облик и равне 

површине 
• Рупе за завртњеве морају се исључиво бушити. 
• Лозе завртњева не смеју задирати у пакет конструктивних елемената. Наручивати 

дужине завртњева засваку везу понаособ према дебљини пакета. Извођач обавезно ради 
спецификацију везног материјала. Код завртњева који раде исклујчиво на затезање мора се 
водити рачуна само о њиховој дужини. Састављени склопови у радионици морају се извести у 
толеранцијама које важе за тип конструкције која се налази уобради. Конструкција се мора тако 
израдити да дозволи монтажу без насилног навлачења. 

 
Пријем конструкције у радионици 
 Надзорни инжењер задржава право да прегледа готове елементе спремне за пријем и 

отпрему, тек пошто прегледпредходно изврши служба контроле Извођача и о томе сачини свој 
извештај. У записник о пријему готовог елементауносе се сва одступања од пројектованих 
димензија и даје се попис целокупне извођачке документације (атестиматеријала, атести 
заваривача, записници и скице о кројењу појединачних позиција из наручених лимова, налази 
Контроле Извођача, налази прегледа Надзорног инжењера, копије радионичког дневника). 
Отпремање готове конструкције из радионице на градилиште може се извршити тек пошто се 
Надзорни инжињер увери да је конструкција у свему израђена према одобреној документацији 
и важећим прописима и стандардима иснабдевена пратећом документацијом. Надзорни орган 
даје дозволу за отпремање конструкције у писменојформи. Пријему конструкције у радионици 
обавезно присуствује инжењер Извођача одговоран за монтажу конструкције. 

Испорука конструкције 
 Произвођач челичне конструкције мора да обележи крупним ознакама све склопове, 

наставке и спојеве преиспоруке конструкције. Ове ознаке морају одговарати ознакама из 
пројектне документације и служе за каснијуправилну монтажу на градилишту. 

МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЈЕ 
 Монтажу челичних конструкција може да врши само специјализована организација која 

мора доказати, у оквируПонуде, своју подобност списком успешно извршених сличних послова, 
списком расположивог алата и машина исписком стручног кадра.Извођач је дужан да све радове 
изводи према пројектној документацији и одобреној документацији коју сам израђује у складу 
са прописаним условима датим у тачки - Привремене конструкције и тачки -Детаљни цртежи, 
узсвестрану и свакодневну контролу Надзорног инжињера. На основу пројектне документације 
Извођач разрађује план монтаже водећи притом рачуна да не промени пројектом замишљену 
концепцију објекта и условљене фаземонтаже, да буде усаглашен са радионичком 
документацијом и да обезбеди стабилност конструкције у свимњеним фазама уз поштовање 
свих важецих правилника и стандарда.Пре почетка израде челичне конструкције у радионици, 
Извођач је дужан да припреми Идејни пројекат монтаже и дага достави на одобрење Надзорном 
инжењеру.Пре почетка монтаже челичне конструкције, Извођач је дужан да припреми и достави 
на одобрење Надзорном инжењеру следеће елаборате: 

1. Динамички план монтаже и антикорозионе заштите 
2. Главни пројекат монтаже 
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3. Технологију заваривања на монтажи 
4. Пројект геодетског обележавања и праћења објекта током монтаже 
5. План контроле 
6.Технологију извођења радова на антикорозионој заштити челичне 

конструкције.Допремљена конструкција на градилишту се мора одложити на унапред 
припремљену депонију. При манипулацији са челичном конструкцијом мора се водити рачуна 
да не дође до њеног оштећења - за хватање се морају користитипосебно конструкцији 
прилагођени алати. Уколико конструкција има радионички нанет заштитни премаз или је пак 
топлоцинкована, при манипулацији морају се користити посебне "платнене" траке. 

 
ТЕСАРСКИ РАДОВИ (ГН 601) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Све тесарске радове треба да изводе квалификовани и стручни радници, јер и незнатне 

грешке на изради скеле, оплате и кровне конструкције могу довести до нежељених последица. 
 
Употребљена резана грађа мора одговарати постојећим стандардима. 
Квалитет грађе може се подвргнути испитивању како то прописују постојећи стандарди. 

Трошкове испитивања и проба плаћа извођач ако су резултати негативни, под условом да се то 
не одреди другачије у опису радова. 

Грађу на градилишту треба обезбедити од влаге. Грађа мора бити резана у свему према 
димензијама из пројекта. 

Сви тесарски радови морају бити изведени стручно и квалитетно а у свему према 
статичком прорачуну и детаљним цртежима. 

Кровна конструкција мора бити изведена тачно према пројектованом паду чије површине 
морају бити потпуно равне у свим правцима тако да се обезбеди правилно налегање кровног 
покривача. 

 
МОНТАЖНИ ГИПСАРСКИ РАДОВИ 
 
Радови на изради спуштених плафона и лаких преграда морају се извести стручно и 

квалитетно. 
МАТЕРИЈАЛ 
Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати захтевима домаћих 

стандарда. 
Материјали који нису обухваћени југословенским стандардима морају поседовати атесте 

о квалитету. 
ИЗВОЂЕЊЕ 
Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким условима, а у свему према 

пројекту, упуствима пројектанта и описима из предрачуна радова. 
ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 
Обрачун се врши према јединицама мера из предрачуна радова са мерењем стварно 

извршених радова према одредби уговора „кључ у руке“. 
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КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ (ГН 361) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Код извођења радова строго се придржавати постојећих прописа за ову врсту радова, као 

и упутства произвођача материјала. 
Сав материјал за покривање кровова мора бити првокласног квалитета и мора 

испуњавати прописане стандарде за ову врсту радова. 
Подлога за покривање мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да кровни 

покривач належе целом својом површином без гибања. 
Нарочиту пажњу посветити разним продорима кроз кровни покривач (димњаци, 

вентилације и др.), као и на полагање покривача поред увала, грбина, пролаза и других места на 
којима би могло доћи до погрешног постављања покривача. 

Кровопокривачки радови се морају безусловно извести стручно и квалитетно. 
У цену за јединицу мере покривачких радова улази сав материјал, рад, алат, спољни и 

унутрашњи транспорт, скеле, зараде, дажбине и сви остали трошкови. 
Обрачун се врши по м2 стварно покривене површине према одредби уговора „кључ у 

руке“ . 
 
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ (ГН 421) 
 
Фасадерски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничком 

опису, предмеру и предрачуну радова и договору са пројектантом а у складу са општим описом 
за зидарске радове и техничким условима за извођење фасадерских радова. 

Материјали за обраду фасада морају одговарати одредбама односних југословенских 
стандарда и техничких услова. 

Материјали за које не постоје југословенски стандарди морају имати атест о квалитету 
за намену за коју се користе. 

Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 
према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. 

 
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ (ГН 501) 
 
Керамичарски радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према 

важећим техничким условима за извођење керамичарских радова. 
Материјал 
Керамичке плочице које се допремају и уграђују на објекат морају бити нове 

(неупотребљаване), и морају одговарати постојећим стандардима, ако у опису радова није 
другачије предвиђено. 

Уколико за одређене плочице не постоји домаћи стандард, оне морају испуњавати 
следеће услове: 

- ивице морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене, 
- плочице не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке, 
- површина мора бити без зареза и мехурића, 
- доња површина мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу, 
- боја мора бити уједначена, 
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- плочице не смеју прекорачити границу упијања воде по површини која је предвиђена 
постојећим стандардом за одговарајућу врсту, 

- приликом избора плочица нужно је пре свега водити рачуна, поред естетских захтева 
да плочице по својим физичким, хемијским и механичким особинама одговарају намењеним 
површинама (да се не би догодило да се због искључиво естетских разлога зидне плочице уграде 
на под, унутарње на спољне површине или обичне подне плочице на под са 
високомфреквенцијом саобраћаја итд.) 

 
1. Плочице за облагање подова 
1.1. Неглазиранеподне плочице - морају задовољавати услове прописане у домаћим 

стандардима 
1.2. Глазиране подне плочице морају задовољавати услове домаћих стандарда 
2. Плочице за облагање зидова 
Могу бити глазиране и неглазиране и морају задовољавати услове домаћих стандарда 
3. Керамичке плочице - за вањску употребу морају поседовати атесте о постојаности на 

атмосферске утицаје и постојаност на температурне промене. 
За Облагање фасада употребљава се и неглазирани иглазирани рељефни мозаик. 
4. Везивни материјал 
4.1. Цементни малтер 
Цементни малтер мора бити справљен од мешавине цемента, песка и воде а по потреби 

и са додатком неког средства за убрзавање везивања или за пластифицирање. 
Запремински однос цемента и песка је у зависности од намене и креће се од 1:3 за 

ентеријере и екстеријере до 1:2 за мозаик. 
4.1.1. Цемент мора одговарати одредбама домаћих стандарда. 
4.1.2. Средства за убрзавање везивања малтера или бетона, пластификатори и сл. не смеју 

изазвати никакве штетне последице. 
4.1.3. Песак мора бити пран, гранулометријског састава према намени. 
4.1.4. Вода не сме да садржи састојке који би штетно деловали на подлогу, керамичке 

плочице и масу за заптивање. 
4.2. Лепкови (лепила) 
За лепљење керамичких плочица могу се употребити само они лепкови који су од стране 

произвођача декларисани за одређену врсту радова 
5. Заптивни материјал 
Заптивни материјали су материјали који се употребљавају за затварање спојница између 

керамичких плочица, за затварање дилатационих разделница између ограничених величина 
поплочавања, као и спојева поплочавања зида са подом или таваницом. 

Могу се употребити само заптивни материјали који испуњавају тражене услове са 
уграђивањем према упутству произвођача. 

6. Извођење 
Пре него се приступи облагању керамичким плочицама мора се проверити исправност и 

квалитет подлога преко којих се врши облагање. 
При облагању у унутрашњости објекта, керамичарски радови се изводе тек пошто су 

просторије омалтерисане, постављени рамови за столарију и спроведена и испитана 
инсталација, ако то није другачије предвиђено у опису радова. Облагање зидних површина треба 
извести потпуно равно и вертикално, без таласа, испупчења и удубљења, са једноличним и 
довољно широким спојницама. 
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Завршни радови, као и преломи, испади и истурени углови облажу се заобљеним 
(једнорубним, дворубним) плочицама или плочицама са "обореним" ивицама. 

Облагање подних површина изводи се хоризонтално, без таласа, избочина, са равним 
површинама или под потребним нагибом, са једноличним и довољно широким спојницама. 

По завршеном облагању, спојнице треба обрадити одговарајућим заптивним 
материјалом. На местима продора инсталационих цеви и дна решетки, плочице морају бити 
прецизно укројене и постављене. 

У циљу заштите изведених радова, нужно је спречити сваки саобраћај и кретање људи у 
року од 3 дана по завршетку облагања. До момента коришћења, ради заштите површина, под 
треба посути струготином. 

7. Мерење и обрачун количина 
Обрачун се врши по м2 или м1 извршеног облагања са мерењем према стварно 

извршеним радовима. 
Општи опис: 
Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се на 

облагање зидова и подова свим врстама керамичких плочица у унутрашњости објекта и изван 
њега. Керамичарски радови морају бити изведени квалитетно, са одговарајућом 
квалификованом радном снагом, а у складу са важећим стандардима и техничким прописима за 
извођење ове врсте радова. 

Сав материјал који се уграђује у објекат мора бити нов - неупотребљаван, осим ако 
појединачним описом радова није предвиђено другачије, и мора да одговара постојећим 
домаћим стандардима за квалитет и димензије. 

Уколико одређене плочице нису по стандарду, за исте се мора прибавити атест надлежне 
установе, којим се морају потврдити следеће карактеристике: 

- да су ивице оштре, праве, паралелне и неоштећене 
- да плочице не садрђе никакве растворљиве соли или друге штетне састојке 
- да им је видна површина без зареза и мехурића 
- да им је боја уједначена 
- да им је упијање воде у границама предвиђеним стандардом за одговарајућу врсту 

плочица 
 
ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 
Везивни материјал - цементни малтери и лепак морају по квалитету да одговарају 

прописаним стандардима и да поседују атесте. 
Цементни малтер и лепак морају бити нанети у нормативима прописаној или проспектом 

декларисаној дебљини тако да обезбеђују потпуно и трајно пријањање керамике за подлогу, и 
не смеју променити нити оштетити подлогу. 

Лепак за лепљење керамичких плочица мора бити декларисан за одређену врсту радова 
и атестиран у овлашћеној установи. Чврстоћа на смицање за зидове мора бити мин. 3 кп/цм2. 
Произвођач мора дати детаљна упутства за примену лепила, као и за потребне предрадње којих 
се извођач мора стриктно придржавати. 

Вода мора бити чиста, не сме да садрђи никакве састојке који би штетно деловали на 
подлогу, керамичке плочице или масу за заптивање. 

За одређивање ширине спојница између керамичких плочица употребити ПВЦ крстиће 
који се пре фуговања морају обавезно извадити. 
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ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ 
Пре почетка радова обезбедити да подлога буде припремљена за прихватање везивног 

средства и облоге од керамичких плочица. 
Код облагања зидова плочицама у цементном малтеру бетонске зидове претходно 

орапавити пиковањем и испрскати цементним млеком, а код зидова од опеке зидне спојнице 
издубити и површине испрскати ретким цементним малтером од просејаног шљунка 
гранулације до 4 мм, размере 1:1. 

Код облагања зидова плочицама на лепку обезбедити да подлога од цементног малтера 
буде неоштећена, довољно равна за прихватање везивног материјала, чиста, орибана благим 
раствором детерџента да би се уклониле све нечистоће, добро испрана чистом водом и сува. 

Облагање зидова и подова у унутрашњости објекта започети након што су просторије 
омалтерисане, постављени рамови за столаријуи браварију, а све врсте инсталација спроведене 
и испитане. 

Облагање зидних површина извести потпуно равно и вертикално, без таласа, са 
спојницама мин. 2мм ширине. 

Хоризонталне спојнице пратити по целом обиму просторије, а вертикалне извести под 
висак. Све ивице такође морају бити вертикалне. 

Облагање зидова у санитарним чворовима вршиће се у цементном малтеру, уколико 
појединачном позицијом није предвиђено другачије. 

Облагање зидова у кухињи вршиће се одговарајућим лепком преко омалтерисане или 
бетонске подлоге. 

Поплочавање подних површина извести равно, без таласа и грабина, са потпуно равним 
површинама, или у нагибу на местима где је то пројектом предвиђено. У циљу заштите подова 
забрањен је сваки саобраћај и кретање људи у трајању од најмање три дана од момента 
завршетка поплочавања. 

Зидове и подове, након завршеног полагања плочица, фуговати белим цементом ако 
предрачуном није одређено другачије. Извођач је дужан да изведене радове чува од оштећења 
до предаје инвеститору, као и да сва евентуално настала оштећења отклони о свом трошку. Под 
оштећењем сматраће се свака напрсла, 

изгребана или окрзнута плочица. 
Пре почетка радова извођач је обавезан да пројектанту и надзорном органу достави 

узорке материјала који се уграђују, и њихове атесте на сагласност. 
 
 
ОБРАЧУН РАДОВА 
Обрачун се врши по м2 за изведене површине зида или пода, односно по м1 за сокле. 

Степеништа се обрачунавају по м2 обложене површине или по м1, при чему се мора назначити 
развијена ширина чела и газишта. 

Прозорски отвори величине до 0,5 м2 се не одбијају, а облагање шпалетни и банака се не 
обрачунава посебно. Такође, обрада и украјање плочица око продора или отвора у зидовима или 
подовима се не обрачунава посебно, већ улазе у јединичну цену облагања зидова, односно 
подова. 

Јединичном ценом обухваћен је сав рад, спољашњи и унутрашњи транспорт, и испорука 
потребног везног, уградбеног и помоћног материјала, давање узорака и атеста, мање поправке 
подлоге, потребна покретна скела, алати, заштита изведених радова од оштећења до предаје 
наручиоцу, чишћење, и све остале законске дажбине. 
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КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
 
Облагање подова и зидова каменим плочама се ради у свему према ЈУС-у Ф.7.010. Камен 

мора бити отпоран на механичке ударе, хабање итд. Својства камена у односу на разне утицаје 
доказује се атестом који је прописан важећим стандардом. Димензије и облик камених плоча 
морају бити у складу са одредбама важећег стандарда. 

Малтер који се користи за поставаљање мермерних плоча се прави од мешавине цемента 
и песка. У случају потребе додаје се хидратисани креч. 

Гранит је у класи “Bianco Cristal”, а мермер у класи “Carrare” или “Бели венчац”. 
Цемент мора да одговара одредбама важећих стандарда. Хидратисан креч мора 

одговарати одредбама важећег стандарда. 
Песак мора бити пран при чему гранулација мора бити таква да највеће зрно не буде веће 

од 6 мм. Вода, којом се справља малтер не сме да има састојке који би штетно деловали на 
мермер. 

Металне котве морају носити целу тежину мермерне плоче, без обзира да ли се залива 
малтером или не. 

Котве морају бити израђене од материјала који не кородира. 
Општи опис: 
Камен употребљен за израду мора бити потпуно здрав, без пукотина и рисева. Боја и 

врста камена мора бити по избору пројектанта. 
Обрађене плоче морају бити потпуно равне и праве и по ивицама неискрзане и са 

необијеним угловима. 
Све камене површине предвиђене за политирање морају бити политиране до високог 

сјаја и заштићене гипсом до предаје зграде када ће извођач скинути гипс, добро очистити све 
површине и намазати магнезијум флуатом, па поново углачати и обрисати јеленском кожом. 

Сви каменорезачки радови морају бити израђено стручно и тачно према детаљним 
цртеђима, а обрачунаваће се према стварно изведеним површинама по м2 или м1. 

 
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (ГН 691) 
 
Подополагачки радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према 

техничким условима за извођење радова при полагању подних облога и техничким условима за 
извођење паркетарских радова. 

 
МАТЕРИЈАЛ 
Сви материјали за извођење подополагачких радова морају бити квалитетни и морају 

испуњавати услове из домаћих стандарда. 
1. Паркет 
1.1. Класични паркет мора бити у складу са домаћим стандардом. 
2. Подне облоге од ПВЦ-а 
2.1. Подне облоге од ПВЦ-а без облоге морају бити у складу са домаћим стандардом. 
2.2. Подне облоге од ПВЦ-а са подлогом - морају бити у складу са домаћим стандардом. 
Уколико за неке од материјала за подополагачке радове не постоје стандарди, произвођач 

је дужан да уверењем о квалитету потврди следеће карактеристике: 
- димензије 
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- димензионалну стабилност 
- постојаност према светлости 
- незапаљивост 
- клизавост 
- електричну проводљивост 
- уједначеност површине 
 
ИЗВОЂЕЊЕ 
Подлога за подне облоге мора бити квалитетна и прилагођена за одговарајућу врсту 

подне облоге. 
Подлога мора бити тако изведена да испуњава све услове квалитета према прописима. 

Температура ваздуха у просторијама у којима се изводе подополагачки радови не сме бити мања 
од +10 °C, изузев за винил-азбестне плоче. 

Све подне облоге морају се извести квалитетно а у складу са стандардима и техничким 
условима. 

 
ОБРАЧУН КОЛИЧИНА И МЕРЕЊЕ 
Обрачун количина се врши према јединицама мера назначеним у предрачуну радова са 

мерењем стварно изведених радова. 
Општи опис: 
Овим општим описом обухваћени су радови на изради подне облоге од класичног 

паркета. Подне облоге морају бити квалитетно и стручно изведене у свему према техничким 
прописима, нормативима и стандардима у просторијама где је то пројектом предвиђено. 

Ови радови се имају извести са одговарајућим алатом и материјалима који такође 
одговарају техничким прописима, нормативима и стандардима. У противном, извођач је дуђан 
да их уклони са градилишта. 

Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу узорке паркета и атесте за 
све материјале које уграђује. 

Уговарање се врши по м2, а обрачун се врши према стварно извршеним количинама, 
према мерама из пројекта према одредби уговора „кључ у руке“. 

Пре почетка радова извођач је дуђан да испита квалитет подлоге и њену подобност за 
облагање паркетом. 

Подлога мора бити чврста,потуно хоризонтална, без пукотина и оштећења, сува, са маx. 
3% влаге у моменту уграђивања паркета, и чиста, без механичких нечистоћа и масноћа. 

Облагање подова се врши лепљењем облоге на припремљену подлогу одговарајућим 
лепком. На подлогу нанети слој лепила по целој површини озубљеном лопатицом и паркет 
дашчице или ламелне плоче добро утиснути у лепило и поставити једну до друге. Пера морају 
да уђу у жљебове целом дужином и да се добро вежу. 

Покривне лајсне учврстити на сваких 300 мм размака, а на местима састава и на угловима 
засећи их под углом од 45 степени. 

Хобловање паркета мође се извести после потпуног везивања лепила, а код ламел паркета 
тек након 24 сата. За хобловање употребити брусни папир бр. 120 - 150. 

Лакирање паркета извршити одмах након хобловања, уз претходно педантно уклањање 
прашине са пода. 

Лакирање извршити тако да се добије потпуно глатка и равномерна површина без трагова 
четки и повлачења. 
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Лакирање извршити у три слоја наношењем четком или прскањем, са сушењем од мин. 
12 часова између два лакирања. Паркет се мође користити по истеку 48 часова од наношења 
трећег - завршног слоја лака. 

Проценат влажности паркета приликом испоруке мора да буде у границама дозвољеним 
домаћим стандардима. Лак за лакирање паркета мора да штити горњу површину паркета од 
прљавштине, продора влаге и других штетних утицаја. По извршеном лакирању не сме се 
изменити изглед површине и структуре паркета. 

Између паркета и зида приликом уградње паркета, оставити спојницу ширине 18 - 20 мм. 
Око продора цеви централног грејања извођач је дужан да паркет чисто и педантно укроји тако 
да се продор у потпуности покрије покривном розетом. 

Извођач је дужан да изведене радове других извођача чува од оштећења приликом 
извођења својих радова. 

У противном, биће у обавези да сва оштећења доведе у исправно стање о свом трошку. 
Извођач је дужан да своје изведене радове чува од оштећења до предаје наручиоцу. 

 
СТАКЛОРЕЗАЧИ РАДОВИ (ГН 681) 
 
Сви стаклорезачки радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему 

према стандардима и техничким условима за ову врсту радова. 
 
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ (ГН 531) 
 
Молерско-фарбарски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према 

техничким условима за извођење моларских радова и техничким условима за извођење 
фарбарских радова. 

МАТЕРИЈАЛ 
Материјали који се употребљавају за извођење молерскофарбарских радова морају 

одговарати захтевима домаћих стандарда, којима се утврђује њихов квалитет. 
Материјали који нису обухваћени домаћим стандардима морају имати уверење о 

квалитету. За ове материјале извођач је дужан да поднесе наручиоцу уверење о квалитету. 
Материјали се могу употребљавати и примењивати само на оним површинама за које су 

према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. 
Ако се у гарантном року појаве било какве промене на радовима због лошег квалитета, 

извођач о свом трошку отклања недостатке, уколико се покаже да су последица неправилне 
уградње материјала, а ако је доказано да је употребљени материјал неквалитетан, тада 
одговорност сноси произвођач. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
Радови се морају извести стручно и технички исправно, са свим предвиђеним 

предрадњама и завршним радовима. 
Радови се морају обавити стандардно уколико у техничком опису није ништа друго 

утврђено или накнадно уговорено. 
Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити према упутству 

произвођача. 
Премази морају чврсто да пријањају, да одају уједначену површину, без трагова четке 

или ваљка. Боја мора бити уједначеног интензитета (без мрља). Покривни премази морају 
потпуно да покривају подлогу. 
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Све остало у вези извођења мора се обавити у складу са стандардима и техничким 
условима. 

ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 
Обрачун се врши по 1 м2 површине или по комаду, са мерењем стварно извршених 

радова према одредби уговора „кључ у руке“   
Општи опис: 
Све позиције молерско-фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, 

са материјалима који у свему одговарају техничким прописима, нормативима и важећим 
стандардима, и то у оним просторијама где је то предвиђено извођачким пројектом. 

Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 
према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. Материјали који нису 
обухваћени стандардима морају бити најбољег квалитета и за ове материјале извођач је дужан 
да достави атесте о извршеном испитивању. 

Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале 
које уграђује. 

Атести морају бити издати од организација овлашћених за ову врсту послова и не смеју 
бити старији од једне године, рачунајући од дана издавања атеста до дана почетка извођења 
радова на објекту. Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити у свему 
према упутству произвођача. 

Обојене површине морају бити чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају бити 
потпуно уједначеног интензитета, без мрља. Боја мора да прекрије подлогу у потпуности, сви 
завршеци обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, 
прозорима и сл. 

Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких 
нечистоћа, прашине и масноће. Посне и емулзивне, односно фасадне, полудисперзивне, као и 
лакови, боје и заштита дрвета, не смеју се љуштити и морају бити отпорне на отирање уколико 
према упутству произвођача после рока за везивање могу да се бришу лаким трљањем крпом. 

Дисперзивне боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити 
постојани на прање уколико према упутству произвођача после рока за везивање могу да се перу 
меким сунђером и водом, са малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да се 
вода притом не обоји. Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, 
разне хемијске и механичке утицаје, као и на атмосферилије. 

Уљане боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза употребити боје са 
пигментима отпорним на светлост. 

Избор боја врши пројектант, наручилац радова, или одговорни представник наручиоца, 
по договору. 

Извођач је обавезан да поднесе тон карте за одговарајуће материјале. Извођач је обавезан 
да уради пробне узорке величине 1,0 м2 за сваку врсту бојења и мође да приступи финалном 
бојењу тек по добијању писмене сагласности лица одређеног да изврши избор боја. 

За време извођења радова извођач не сме да непажњом својих радника упрља већ 
изведене друге врсте радова других извођача. У противном, извођач је дужан да призна 
наручиоцу вредност извршених поправки на тим радовима. 

Обрачун изведених радова извршиће се у складу са нормама за извођење завршних 
радова у грађевинарству. 
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ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (ГН 561) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно у свему према пројекту, 

техничким условима из елабората за грађевинску физику, детаљима и осталој техничкој 
документацији у вези са њима, важећим техничким прописима и стандардима и правилницима: 

Изолатерски радови се морају извести са квалификованом радном снагом и 
одговарајућим алатом, као и са материјалима који одговарају техничким прописима, 
нормативима и стандардима. Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу 
атесте као и додатна објашњења и упутства о начину уграђивања, за све материјале које ће 
употребити при извођењу својих радова. Атести морају бити издати од стране установа 
овлашћених за ову врсту радова. Атести не смеју бити старији од једне године почев од дана 
издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту. 

Уколико за поједине предвиђене материјале не постоје СРПС стандарди, за њих се морају 
прибавити атести са мишљењем одговарајуће овлашћене стручне институције да се могу 
применити у предвиђеној изолацији. 

Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројектантским 
детаљима, термичком прорачуну и појединачним описима радова уз сваку позицију. Неке 
позиције се могу радити и према детаљима извођача уколико их пројектант, или наручилац 
радова писмено прихвате као боље решење. 

Извођач је дужан у сваком случају да упозори пројектанта и наручиоца на евентуалне 
недостатке у детаљима и у извођачким плановима који могу утицати на квалитет радова и 
сигурност објекта, и у договору са њима да изврши потребне измене, и то пре почетка извођења 
изолатерских радова. 

Сви радови чије би упоредно или касније извођење стварало могућност оштећења 
изолација, морају се извести пре постављања изолација. 

Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности већ 
изведених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет, трајност 
и сигурност изолације. 

Уколико се констатује нека неправилност, она се мора поправити пре извођења 
изолатерских радова. 

Пре наношења изолација, површине које се изолују морају бити брижљиво поравнате, 
очишћене и потпуно суве. 

Слојеви изолације се не смеју полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен 
процес везивања. 

Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова подлога се 
мора отпрашити и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа. Као основни премаз за 
хидроизолације употребљавати хладне битуменске премазе на бази органских растварача, или 
на бази емулзије. 

При извођењу изолационих слојева поступити на следећи начин: 
-први слој пуних неперфорисаних, имрегнираних, битуменизираних, битуменом 

обложених, или других изолационих трака полагати са преклопима од мин. 10 цм и лепити их 
врућом битуменском масом по целој дужини;-други слој полагати на 50 цм у односу на први 
слој, а трећи слој полагати тако да се његови преклопи помичу за 10 цм од преклопа првог слоја;-
полагање трака се мође извести и тако да се сваки наредни слој помиче за 1/3 у односу на 
претходни слој.Одступање од димензија преклопа може да буде 4-10цм и то само код трака од 
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синтетичких материјала код којих се преклопи обрађују по специјалном поступку, тј. уметањем 
затварајућих трака, чиме се преклопи потпуно заварују, вулканизирају и сл. тако да су осигурани 
од одлепљивања. 

Извођач је обавезан да примени поступак уваљавања трака одмотавањем у наливени 
врући битумен. 

Одмотавањем трака потискује се стално дебље наливени битуменски слој у који се трака 
чврсто утискује ваљком одређене тежине, и то почев од средине ка крајевима по целој 
површини, тако да ни најмањи део не остане незалепљен. Дужина траке при полагању не сме 
бити дужа од 5,0 м. Траке се приликом настављања полажу са преклопима од мин. 10 цм, и лепе 
се такође врућим битуменом. 

Перфорисане и сличне траке се не морају полагати са преклопима, већ се могу полагати 
на сучељавање. 

Ове траке се могу полагати било са које стране, и било у ком правцу. 
Пуне неперфориране и импрегниране, битуменизиране, битуменом обложене и друге 

изолационе траке, када се полажу на површинама у нагибу, почињу се полагати на низводној 
страни, при чему је правац полагања трака управан на правац нагиба крова и отицања воде, те 
свака следећа трака има да преклопи претходно низводно положену траку. 

Битуменизирани перфорисани стаклени воал, остале перфорисане траке и остале траке 
са крупмним посипом намењене за израду слојева за изједначење притиска од дифузне паре, 
или за одвајање слоја од слоја, претходно се не чисте од посипа, већ се после полагања очисти 
само горња страна ради бољег пријањања битуменског намаза, уколико је предвиђено да се исти 
наноси преко перфорисане траке. 

У току извођења радова не смеју се на своју руку вршити никакве измене. За сваку 
евентуалну измену мора постојати претходно добијена сагласност. Приликом израде 
хидроизолације, морају се ефикасно изоловати сви продори кроз зидове, подове, кровове и 
терасе и успоставити водонепропусне везе са другим материјалима и другим изведеним 
грађевинским елементима са којима хидроизолација долази у контакт. 

Код извођења звучне и термичке изолације посебну пажњу треба обратити на термичке 
односно звучне мостове и не дозволити да дође до њиховог стварања. Строго пазити да 
приликом ливења бетона, кошуљице и сл. не дође до продирања воде у топлотну изолацију 
(обавезно извршити одговарајућу заштиту). 

У току извођења изолатерских радова или после њиховог завршетка, док су изолације 
још незаштићене, не сме се преко њих ходати, вршити превоз и лагеровати материјал. 

Непосредно после извођења изолације могу се изводити само они грађевински радови 
који су у вези са израдом заштите изолације. 

Температура при којој се смеју изводити намази, наноси врућим битуменом и 
битуменским масама, не сме да буде нижа од 5°C. Код хладних намаза и наноса ми нимална 
температура износи 10°C. 

Поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију уздици мин. 20 цм по 
висини зида мерено од основе. 

Извођач радова је дужан да обезбеди потребне мере и средства за хигијенско-техничку 
зачтиту на раду, да све раднике упозна са тим мерама и да их примењује. 

Обрачун се врши према јединицама мере назначеним у позицијама предмера и 
предрачуна радова (м² или м'). 
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Јединичним ценама обухваћен је сав главни и помоћни материјал, рад, алат, скеле, сав 
транспорт и ускладиштење, чишћење радног места, одвоз шута и отпадака, накнада штете на 
својим и туђим радовима, ако је настала непажњом извођача изолација. 

Ценом је такође обухваћено узимање мера за извођење и обрачун радова, ХТЗ мере, 
осигурање радова од дневне воде и заштита изведених радова до примопредаје. 

 
 

БРАВАРСКИ РАДОВИ (ГН 701) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Под браварским радовима подразумевају се алуминијумске и челичне конструкције које 

садрже израду прозора, врата, преграда, жалузина, ограда, челичне конструкције и остале 
браварије. 

Браварски радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према Техничким 
условима за извођење браварских радова, челичних и алуминијумских конструкција, техничком 
опису, детаљним цртежима и упутству пројектанта. Све позиције браварских радова морају 
бити изведене и уграђене са квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и 
материјалима који одговарају у свему техничким прописима, нормативима и домаћим 
стандардима за ову врсту радова. 

Прозори, врата и преграде су делови објекта који се уграђују у отворе зграда у циљу 
обезбеђења хигијенско-техничких услова. 

Уграђени у објекат прозори, врата и преграде у даљем тексту ″грађевински елементи″ 
морају испуњавати минималне хигијенске услове у погледу: продувавања, 
водонепропустљивости, осветљавања и исенчења, проветравања, топлотне и звучне заштите. 

Грађевински елементи морају бити испитани и снабдевени атестима од стране 
овлашћених организација. 

У уграђеном и за експлоатацију спремном стању грађевински елементи морају 
испуњавати следеће експлоатационе услове, услове безбедности и сигурности: 

- експлоатациони услови: употребљивост и трајност 
- услови сигурности: сигурност на дејство ветра и механичке утицаје при застакљивању 
- услови безбедности: у експлоатацији у случају пожара при руковању и причвршћивању 
Зазори између оквира грађевинских елемената и испуне морају бити толики да 

спречавају њено прскање услед температурних промена, односно толики да омогуће употребу 
и испуну таквих дебљина и еластичних својстава које обезбеђују отпорност и сигурност 
прописану yа сваку категорију грађевинских елемената. 

У погледу безбедности у експлоатацији грађевински елементи морају бити тако изведени 
да се њихови делови не могу непредвиђено одвојити услед деловања ветра или скинути при 
руковању оковом. При руковању механизмом за отварање и другим оковом, притисци, удари и 
напрезања не смеју изазвати деформације и оштећења која би умањила квалитет грађевинских 
елемената у погледу учвршћености у отвору, заптивености и функционисања. 

У случају пожара грађевински елементи не смеју при горењу стварати токсичне гасове у 
количинама које су веће од прописаних. 

Материјал и елементи које извођач испоручује и уграђује на објекат морају бити нови 
(неупотребљавани). 

Морају бити у складу са домаћим стандардима, а они за које домаћи стандарди не постоји 
морају поседовати атесте који потврђују да одговарају предвиђеној намени. 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |189 од 249 

Димензије, обрада и опрема у свему према пројекту, детаљима, спецификацији и 
упутствима пројектанта. 

Везе и спојеве елемената извршити у свему према детаљним цртежима, а према 
одредбама домаћих стандарда и технологији произвођача, уз сагласност пројектанта и 
надзорног органа. Сви спојеви морају бити беспрекорно изведени са правилним и прецизним 
сечењем. 

Извођач мора пре почетка радова да провери да ли све везе грађевинских елемената и 
предвиђене браварије ускалђене. 

Извођач је дужан да преда наручиоцу на сагласност детаље са описом на основу којих ће 
се браварија уграђивати. 

Сви браварски елементи за које се захтева специјална израда (ватроотпорност, дихтовање 
и сл.) морају се поверити специјализованим организацијама за ову врсту елемената. 

Све позиције браварских радова антикорозивно заштитити и завршно обојити. Код 
браварских површина које су по уграђивању недоступне мора се пре уграђивања извести трајан 
и квалитетан антикорозивни премаз. Начин чишћења подлоге и врсте заштитних средстава 
одређује се на основу посебних техничких услова за антикорозивну заштиту. Антикорозивна 
заштита предвиђа: 

- чишћење металних профила од рђе и одмашћивање средством за прање, и 
- премазивање темељном бојом (антикорозивно средство - минијум, радиолин 

илислично) у два слоја. 
Монтажу свих елемената на градилишту извршити стручно, док се монтажа елемената 

специјалне израде врши према упутству произвођача. 
Код учвршћивања браварије за камен, зид од опеке или бетон, не смеју се употребити 

материјали који могу штетно да утичу на метал. Прозорска крила морају се учврстити да добро 
заптивају и да се лако отварају и затварају још пре застакљивања. 

Прозорски оквири морају се везати довољним бројем анкера за грађевинске елементе. 
Код прозора без покретних крила, оквири се морају анкеровати. Код прозора са покретним 
крилима, оквири се морају анкеровати на местима где се преноси оптерећење. 

Врата и капије се морају лако отварати и затварати и о томе се мора водити рачуна 
приликом даље обраде површина. Затворена крила врата морају добро да належу. Крила не 
смеју ни на једном месту да запињу. 

Израда и заваривање морају бити квалитетно изведени. Код савијања и обликовања не 
смеју се појавити зарези нити попречни набори. 

Зглобови морају бити попречно обрађени, одговарати облику и омогућавати добру везу. 
Варене везе се морају извести по признатим правилима технике варења, морају бити 

чврсте и нераскидиве и не смеју имати грешке. Делови траке за варење морају се уклонити са 
површина које остају видљиве после уградње, ако статички нису потребни, а у опису радова 
није другачије прописано. 

Осим основних услова за извођење и уграђивање браварије, извођач је дужан да уради и 
следеће што улази у понуђену цену: 

– узимање мера за извођење и обрачун радова, укључујући коришћење мерних 
инструмената 

– израда детаљних цртежа према датим шемама и израда планова за анкеровање врата, 
капија, прозора и сл. 

– давање података наручиоцу у вези стаклорезачких радова 
– израда потребних скела и платформи за несметано извођење посла 
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– израда мањих пробних комада, ако се ови касније могу у извођењу уговорених радова 
променити 

– спровођење свих мера заштите по ХТЗ и осталим прописима 
– довођење воде, гаса и струје од прикључака које даје наручилац до места извођења 

радова 
– испорука средстава за учвршћивање 
– склањање свих нечистоћа и шута који потичу од озвођача 
Пре почетка израде браварских елемената извођач браварских радова се мора претходно 

споразумети о свакој позицији рада појединачно са надзорним органом и пројектантом, како би 
се тачно утврдиле димензије, начин конструкције, израде и обраде, врсте и димензије 
употребљеног материјала и начин монтаже. 

Ценом браварских радова обухваћена је израда, антикорозиона заштита, монтажа, 
финална обрада, опремање оковом, опремом и засторима, застакљивање и уградња, као и све 
потребне скеле уколико у позицији предмера није другачије назначено. 

Јединичном ценом одговарајуће позиције обухваћена је испорука и уградња анкера и 
анкерних прочица, конзола, носача и сл. које извођач уграђује приликом бетонирања зидова и 
међуспратиних конструкција, покривне розете, опшивне лајсне, заптивни материјал и друго, и 
то се неће посебно плаћати. 

Све позиције браварских радова, осим оних које се набављају од других испоручилаца, 
се раде у радионици извођача браварских радова, укључујући и антикорозивну заштиту и 
бојење. У свему осталом важе ПТП за извођење завршних радова у грађевинарству. 

Обрачун браварије вршиће се према килограму, м2, м1 или комаду, већ како је наручено 
у појединим позицијама радова према одредби уговора „кључ у руке“  . Уколико се утврђивање 
количина врши на основу теоретских тежина из табела онда се на израђене теоретске тежине 
додаје 7% за везивне елементе, варове и заштитни слој. 

 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ (ГН 771) 

 
Подлога за покривање лимом мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да кровни 

покривач належе целом својом површином без гибања. Грбине и слемена морају бити израђени 
равно и без таласа. 

Сав материјал за покривање кровова мора бити квалитетан и мора испуњавати услове 
прописане у домаћим стандардима за ову врсту радова. Кровопокривачки радови се морају 
безусловно извршити стручно и квалитетно. 

Сви помоћни радови и пренос свег потребног материјала до места уграђивања неће се 
посебно плаћати јер су обухваћени ценом по јединици мере покривања крова. 

Обрачун се врши за покривање по м2 стварно покривене површине према одредби 
уговора „кључ у руке“  . 

Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени а у свему према 
техничким условима за извођење лимарских радова и према техничком опису. 

Сви делови лимарије морају се скројити у радионици и делимично склопити у веће 
делове који се затим на градилишту монтирају међусобно повезују у једну целину. 

Све саставке израдити стручно и солидно са дуплим фалцом и закивањем. Повезивање 
појединих делова извршити тако да се лиму да могућност дилатирања. 

Сви гвоздени делови који су у непосредном додиру са лимом морају бити поцинковани. 
Код подлоге од бетона или малтера, испод лима поставити слој тер-хартије. 
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Сви профили, окапнице и остало морају бити у свему према детаљним цртежима и 
описима појединих позиција. 

Општи опис: 
Овим општим условима обухваћени су сви радови који се односе на све врсте покривања 

и опшивања лимом, као и израду и монтажу хоризонталних и вертикалних олука, 
вентилационих цеви, обраду отвора и слично. Лимарски радови обухваћени овим условима 
морају бити изведени квалитетно, по свим важећим прописима и у складу са одредбама ових 
услова. 

Сви радови који претходе лимарским радовима морају бити у потпуности завршени, а 
потребан материјал допремљен по врстама и количинама на удаљеност до 50,0 м. 

Материјали које извођач уграђује морају бити нови - неупотребљавани, осим ако то 
пројектом није другачије предвиђено. Помоћни-везивни материјали - калај, закивци, завртњи и 
друго, морају такође одговарати релевантним одредбама важећег стандарда. 

Пре почетка радова извођач је дуђан да усагласи детаље са пројектом, да провери све 
грађевинске елементе на које се, или за које се лимарија причвршћује, као и да припреми 
лимарију од захтеваног материјала која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим 
осталим захтевима. 

Делови различитих метала не смеју доћи у додир да не би дошло до корозије или других 
штетиних утицаја. 

Сви елементи за причвршћење морају одговарати врсти лима. 
Састави лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним 

променама могу 
несметано дилатирати, а да притом остану непропусни. На свим венцима и солбанцима 

урадити окапницу, уколико детаљем није предвиђено другачије. 
Олучни канали се морају поставити у равномерном паду, с тим да ивица олука уз кров 

буде најмање 10 мм виша од спољне ивице. Пад у олуку износи најмање 0,5 %. 
Количине обрачунати на следећи начин: 
- опшивање венаца, назидака, и атика по м1, мерено по спољној најдужој ивици 
- солбанци по м1 
Јединичном ценом обухваћени су набавка материјала, израда елемената са уобичајеним 

растуром, сви помоћни и везни материјали, алат, спољни и унутрашњи транспорт, уградња и 
радна скела, као и заштита изведених радова до предаје инвеститору, плате и све остале 
дажбине. 

 
СТОЛАРСКИ РАДОВИ (ГН 550) 

 
ОПШТИ ОПИС 
Овим општим описом обухваћени су сви услови израде и уградње унутрашње и фасадне 

столарије. 
Фасадна столарија подлеже одредбама домаћих стандарда и то: 
- за израду детаља и димензија фасадне столарије 
- за израду детаља и димензија унутрашње столарије 
- за одређивање категорије квалитета израђене фасадне и унутрашње столарије 
- за квалитет дихтовања споја између крила и штока на водонепропустљивост и 

продувавање Сви столарски радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према 
техничким условима за израду грађевинске столарије и важећем стандарду. 
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Сва столарија мора бити изведена према техничком опису, спецификацијама, шемама и 
детаљима овереним од стране пројектанта. 

Изведена столарија мора бити квалитетна и у потпуности мора одговарати својој намени 
како у погледу функционалности тако и у естетском погледу. 

Сва фасадна и унутрашња столарија мора бити израђена од првокласне суве резане 
здраве грађе, од тврдог дрвета без црвоточина, напрслина и чворова, са маx. влажношћу 12% и 
мора квалитетом задовољити следеће услове: 

- непропустљивост на удар ваздуха и воде, 
- термичку заштиту према важећим прописима и 
- заштиту од звука према важећим прописима 
Унутрашња столарија се уграђује по систему суве монтаже, у ширини зида. 
Парапетну даску дебљине д=30 мм урадити од трвдог дрвета, или ПВЦ-а, која прелази 

финално обрађен парапет за 20 мм. или према детаљу пројектанта. 
Сва врата и преграде у масиву од тврдог дрвета биће бојене и лакиране, облагани 

фурниром и слично, поступком према детаљима из ентеријера што улази у цену комада 
појединачног елемента столарије, а према захтевима пројектанта ентеријера заједно са свим 
припремним радовима за ове врсте радова. 

Површинска обрада - бојење столарије - мора бити у свему према захтевима из пројекта, 
а у зависности од намене просторије у коју се уграђује. Потребно је атестом доказати квалитет 
боја. 

Сва застакљивања извршити термоизолованим стаклом, или неком другом врстом стакла 
по избору и детаљу пројектанта. Застакљивање улази у цену столарије тако да се посебно не 
обрађује кроз позиције, као и посебни захтеви пројектанта у вези застакљивања као што су 
витражи и слично. 

Све покривне лајсне поставити након завршетка молерских и керамичарских радова. 
Извођач радова дужан је да на основу пројектне документације уради радионичку 

документацију коју ће доставити наручиоцу на одобрење. 
Извођач је дужан да на градилиште донесе прототип са атестом који ће одобрити 

пројектант. 
Столарија која није атестирана не сме се уграђивати. 
Сви материјали морају бити смештени под надстрешницама, одвојени од земље да би се 

омогућио слободан проток ваздуха и заштита од влаге. Сви елементи столарских радова морају 
бити заштићени од времена у току преноса и ускладиштени у сувом, чистом, вентилираном и 
покривеном простору, пре и после заштитног премазивања. Врата треба да буду лагерована 
хоризонтално. 

Независно од тога да ли је то посебно наглашено, извођач столарских радова обавезан је 
уградити гумене одбојнике у под или зид, без посебног плаћања. 

 
Основни материјал 
Према важећем стандарду за спољну столарију не дозвољавају се следеће грешке: 
- усуканост изнад 3мм на дужини од 1м (3%) 
- пукотине срца због исушивања и мраза 
- средња мишићавост и бушотине 
- никакво труљење у грађи 
- труле кврге 
- велика модричавост 
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- загушеност код букве 
- бељика код храста 
Према важећем стандарду за унутрашњу столарију дозвољене су следеће грешке: 
- здраве срасле и несрасле квржице 
- здраве мале срасле кврге до 20мм, осим на пречкама 
- полегуше смеју да се протежу до 2/3 ширине оквира и то једна на м1 
- здраве средње срасле кврге у довратницима по једна на м1 
- мале или средње несрасле кврге запетљане по две на м1, а међусобна удаљеност већа 

од 15 цм 
- закрпљене средње смолњаче по једна на м1 
- уздужне пукотине које не смеју бити дуже од 50мм и не смеју тећи косо нити кроз део 

елемента дрвета 
- модричавост до 4% површине 
Напомена: 
Од дозвољених грешака дозвољено је да се на једно елементу налази 
- до 4 ком на почетном метру до 10цм ширине на довратницима, средњици, облогама и 

оквирима вратних крила 
- до 5 ком на м2 на испунама 
 
Дрвене  плоче 
Поједини делови плоча који се уграђују у делове грађевинске столарије треба да се 

састоје из једног комада или ламела од фурнира. Употребљавају се везане или влакнасте плоче, 
иверице или два фурнирска листа налепљена један на други унакрсно у односу на смер влакана. 

Квалитет шпер плоча (I, II и меркантил класа) мора да одговара одредбама важећег 
стандарда. 

Квалитет плоча иверице (I класа) мора да одговара одредбама важећег стандарда. 
Квалитет влакнастих плоча (тврда и полутврда I и II класа) мора да одговара одредбама 

важећег стандарда. 
 
Окови за командовање столаријом 
Сва врата снабдети потребним оковом, бравом са кључевима и остварити затварање 

спојева са осталим материјалима -дихтовање. 
Оков мора у свему одговарати цртежима или опису каталошког листа или позиције 

предрачуна, односно″Техничких одредаба″ за поједину врсту столарских радова, уз услов да све 
буде првокласно и одговара важећим стандардима, а ако овим стандардима поједина врста окова 
није обухваћена, онда према ДИН стандардима. 

Морају омогућавати лако отварање и затварање столарије из просторије. 
Морају онемогућавати отварање споља тј морају одолевати притиску од 100кп/м2. 
Функционални и видни делови морају бити заштићени од корозије. 
Видни делови морају имати задовољавајући естетски изглед. 
 
Материјал за заштиту 
Китови за попуњавање већих оштећења: 
- морају бити брзовезујући (морају очвршћавати за 5-8 минута после наношења) 
- не смеју мењати запремину по завршеном сушењу 
- брушење брусним папиром М01 и М02 мора бити могуће после ½ часа сушења 
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Средства за импрегнацију: 
- морају добро да продиру у поре дрвета и да се брзо суше 
- после наношења слоја импрегнације дрво не сме да бубри 
- треба да дрвету омогуће регулисање влаге 
- морају имати фунгицидно дејство 
- дебљина слоја износи 25-30 микрона и може се брусити брусним папиром Но.100 
Средства за формирање изравнавајућег слоја (за китовање): 
- треба да имају способност лаког наношења односно велику тиксотропију 
- морају имати способност дугог обрађивања и лаког изравнавања-пеглања 
- морају имати способност доброг попуњавања пора 
- дебљина слоја је 40-50 микрона који се може брусити брусним папиром Но.150-180 
Напомена: Спољна крила прозора и балконских врата, као и столарија која се финализира 

безбојним поступком не сме се китовати. 
 
Материјал за уграђивање 
За непосредно суво уграђивање на зид: 
- вијци за дрво израђени према ЈУС МБ1.024, а облика према ЈУС МБ1.510 
- пластични типлови 
За суво уграђивање преко анкера: 
- челични анкери за бетон 
- меци за упуцавање 
- метални анкери 
За суво уграђивање преко слепог оквира: 
- челични ексери 
- меци за упуцавање 
- слепи оквири 
- вијци за дрво 
Број комада, димензије и квалитет одређује се посебно према условимакоји су одређени 

висином објекта и изложеношћу зграде деловању ветра, с тим што се за прорачун мора узети 
сила притиска од 100 kp/m². 
 

Заптивни материјал 
Заптивни материјал мора бити отпоран на: 
- оксидацију 
- сунчеву светлост 
- воду 
- атмосферске утицаје 
-не сме мењати облик и еластичност при променама температуре 
-не сме садржати отровне састојке 

 
Захтевана својства уграђене столарије 
Столарија мора бити еластично и чврсто уграђена. Спој мора трајно заптивати против 

ветра и влаге. 
Прикључак мора осигурати заштиту од звука и топлоте и одводити кишницу. Мора 

постојати могућност толеранције између необрађеног зида и елемента столарије, као и 
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одговарајуће изједначавање супротних кретања зида и елемента столарије. Мора постојати 
могућност измене столарије без разбијања зидова. 

Пре почетка извођења столарских радова извођач ће све мере записнички утврдити са 
пројектантом и надзором, као и динамику израде појединих елемената и термине пријема. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног столарског елемента (прозор, врата) финално 
обрађеног и застакљеног са свим потребним оковом, спојним и изолационим материјалом према 
одредби уговора „кључ у руке“. Цена обухвата израду радионичких цртежа, израду елемената, 
паковање, транспорт, складиштење, вертикални и хоризонтални транспорт на градилишту, 
уграђивање-монтажа са свом потребном потконструкцијом, са помоћним и основним 
материјалима, оковом и финалном обрадом. 

 
РАЗНИ РАДОВИ 

 
Сви разни радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према 

стандардима и техничким условима за ову врсту радова. 
Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати захтевима важећих 

стандарда. 
Материјали који нису обухваћени важећим стандардима морају поседовати атесте о 

квалитету. 
Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким условима а у свему према 

пројекту, упуствима пројектанта и описима из предрачуна радова. 
 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА 
 

Уређење градилишта (уклањање свих привремених објеката и уређење површина) после 
завршетка радова на објектима и целом систему садржано је у ценама основних радова. 

Уређење градилишта по завршетку посла је обавеза Извођача радова, пре техничког 
пријема. 
 
ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА НА РАДУ  
 

Уз документацију Пројекта за извођење као саставни део прилаже се и Елаборат о 
заштити на раду који је израђен на основу: 

 Правилника о заштити на раду у грађевинарству  

 Закона о заштити на раду Републике Србије  

 Правилника о општим мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад и 
уређајима  

 Правилника о опреми и поступку за пружање прве помоћи и о организовању службе 
спасавања у случају незгоде на раду  

 
Да би се осигурали услови рада у току изградње и експлоатације објекта треба предузети 

мере: 

 заштите на раду приликом изградње инвестиционог објекта, 

 заштите на раду приликом експлоатације објекта. 
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У овом Елаборату обрађују се нормативи заштите на раду за раднике на градилишту и 
њихова радна места. Извођач инсталација водовода и канализације, обавезан је да са Извођачем 
грађевинских радова, на овом објекту изради посебан елаборат о припреми градилишта и раду 
на градилишту. 

Извођач радова, обавезан је да од произвођача опреме и оруђа за рад, на механизовани 
погон прибави атесте да су на опреми, односно да су на оруђу примењене прописане мере и 
нормативи заштите на раду и достави упутство за безбедно коришћење истих. 

Приликом набавке опреме и уређаја за рад, морају се прибавити подаци о њиховим 
акустичним особинама, из којих ће се видети да бука на радним местима и у радним 
просторијама, неће прелазити допуштене вредности. 

Инвеститор је обавезан да обавести надлежни инспекцијски орган о почетку радова на 
објекту и о најмање 7 дана пре почетка радова. Корсник објекта, обавезан је да утврди радна 
места са посебним условима рада, уколико таква места постоје. 

Корисник објекта, обавезан је да за радна места са посебним условима рада набави 
прописана средства заштите на раду и обавеже раднике да иста обавезно користе. 

Извођењем радова потребно је заштитити људство од нежељених последица које се могу 
десити услед нестручно обављеног посла, неупотребом средстава за личну заштиту на раду, не 
поштовањем важећих прописа из ове области и др. 

Потребно је да радна организација која изводи радове изврши благовремено све 
припреме на заштити радника и опреме а такође и да се радници придржавају прописаних мера 
заштите на раду. 

Радна организација је обавезна да изради посебан акт о заштити на раду са назнаком свих 
опасности и штетности, и предвиђеним мерама за њихово отклањање. 

У овом Елаборату се предочавају најважније припреме за безбедност радника на 
градилишту: 

 Извођач радова је обавезан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду 
на     градилишту. 

 Радна организација је обавезна да на 8 (осам) дана пре почетка радова обавести    
надлежну инспекцију рада о почетку радова.  

 Радна организација је обавезна да изради нормативна акта из области заштите на 
раду. (Програм за обучавање радника из области заштите на раду, Правилник о 
прегледима,    испитивању и одржавању оруђа, уређаја и алата за рад, итд). 

 Радна организација је обавезна да изврши обучавање радника из материје заштите на 
раду и да упозна раднике са условима рада, опасностима и штетностима у вези са 
радом и да обави проверу оспособљености радника за самосталан и безбедан рад.      

 Радна организација је обавезна да утврди радна места са посебним условима рада, 
уколико таква радна места постоје. 

 Радна организација је обавезна да обезбеди хигијенске и здравствене услове рада. 
Под тим се подразумевају санитарни уређаји, гардероба, смештај, трпезарија, 
снабдевање водом за пиће и слично.    

 На самом градилишту је потребно обезбедити санитетски материјал односно опрему 
и    поступак за пружање прве помоћи и организовање службе спасавања као и услове 
које треба да испуњавају радници за вршење ових послова. 

 
Безбедност радника приликом кретања током рада и транспортовања постиже се обезбеђењем 
ровова разупирањем и ноћним осветљењем градилишта. 
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ПРИЛОГ 2: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
 
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
 
Обележавање трасе водовода и снимање изведеног стања 
Обележавање (исколчавање) трасе водовода на терену пре почетка радова, успостављање 
репернихтачака дуж трасе и снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које 
вршиовлашћена установа за ову врсту радова. 
Поред геодетског снимања цевовода извршити снимање и направити катастар подземних 
инсталацијакоји треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси водовода. По 
завршетку радоваизвођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском 
снимању изведеногобјекта, издатој од стране овлашћене установе. 
 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 
Чишћење терена 
Пре почетка радова обележити шири фронт рада, извршити чишћење терена од свих запрека, 
отпадака, шибља. 
Друго ситно растиње посећи, склонити у страну и спалити. Све остале запреке које сметају 
извођењу радовауклонити на одговарајући начин. 
 

Шлицовање места са постојећим инсталацијама 
Пре почетка радова извршити шлицовање - откопавање постојећих инсталација. Локацију 
шлицева одредитинакон детаљног упознавања са изводом из КАТ-КОМ-а. Податке добијене 
шлицовањем (положај идубина цеви), упоредити са подацима из КАТ-КОМ-а и положајем трасе 
цевовода дате пројектом. 
Ако су одступања већа и представљају проблем приликом извођења, извођач радова ће 
обавеститивласника инсталација, надзорног органа и пројектанта, који ће дати одговарајуће 
решење. 
 
Скидање хумуса 
Скидање хумусног слоја извршити машинским путем, а у оквиру пројектованих ширина и 
дебљина или поналогу надзорног органа. Скидању хумуса приступити тек након потребних 
обележавања. Откопанихумус у количини која је потребна за хумузирање зелених површина 
депоновати на привременудепонију, а вишак припремити за транспорт. 
 
Сечење дрвећа 
На ширини појаса који је обухваћен извођењем радова за водовод извршити сечење дрвећа. 
Засецањестабла обавити машинским путем на висини до 80 цм од терена и засечено дрвеће уз 
пажњу оборити. 
Затим обавити кресање грана, класирање дрвне масе и припреми за транспорт. Место 
депоновањаодредити у сагласности са надзорним органом. Приликом радова предузети мере 
заштите, како би сеизбегле евентуалне штете суседним објектима и уопште имовини. 
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Уклањање пањева и корења 
На ширини појаса који је обухваћен извођењем радова за водовод извршити уклањање 
пањевапосеченог дрвећа и оних који су затечени. Вађење пањева извршити машински. Добијену 
дрвну масукласирати, утоварити у транспортно средство, транспортовати до депоније чије ће 
место одредити надзорниорган. 
 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
Опште 
Сви земљани радови деле се на 7 категорија земљишта и то: 

- растресита, лака (мека) земља, тј. чист песак, невезан шљунак, хумус, фиња, растресита 
лес и земљиштеслично оном без унутрашње везе. Врши се најнужније откопавање и 
одбацивање лопатом, а попотреби (помаже) и ашовом; 

- плодна земља, мекша здравица и пескуша, лака песковита глина - глиновити песак, збијени 
песак и ситнији шљунак, тј. у земљишту са слабијом унутрешњом везом. Откопавање се 
врши ашовом; 

- чврста и жилава земља, здравица, груб полувезан шљунак, утринско земљиште са самцима 
и природно 

- влажна глина са малим процентом песка. Откопавање се врши ашовом и пијуком 
(крампом, будаком, трнокопом и сл.); 

- стене прелазних формација у распадању, лапоровити и умовити шкриљци, меки и 
распаднути кречњаци, меки пешчари, конгломерати и бречије са слабијом везом 
филитима, микишистима и богатим лискуном, хлотизошистима и кварцитним 
шкриљцима. Откопавање се врши ћускијама, клиновима, пијуцима (крамповима) као и 
повремено експлозивом; 

- мека стена (средња чврстоћа), тј. чврст пешчар, конгломерат, кречњак, чврсти вулкански 
туфови, шкриљевити гнајсеви као и све прслине јако испресецани масивним стенама итд. 
Разбијање се врши ћускијом, клиновима, пијуком, уз повремену употребу експлозива 
(барута); 

- чврста али крта стена, тј. једри масивни кречњаци, мермери, доломити, пешчари и 
конгломерати дебелих слојева и добро цементирани; у већини магматских стена, 
гранатске, сијенитске и диоритске магме; у гнајсу, у услојеним кварцитима итд. Разбијање 
се врши само експлозивом (динамитом); 

- врло чврста и жилава стена, тј. свежа базична и ултрабазична магматска стена као: гранит, 
порфир, базалт, кварцит, дијабаз, пироксенит, многи габри, неки диорити, масивни 
амфиболигим, итд. Разбијање се врши само експлозивом (динамитом). 

 
 
ТАБЕЛА ОСОБИНА ЗЕМЉИШТА 

Категорија 
земљишта 

Назив 
земљишта по 
категоријама 

Алат који се нарочито 
употребљава за 
откопавање и разбијање 

Коефицијент товарења / 
привремено повећање 
запремине 

Трајно повећање 
запремиине у % 
самоникле земље 

I Растресита 
земља 

Лопата 1,15 0-2 % 

II Обична земља Ашов 1,20 2-4 % 

III Чврста земља Тешки ашов и пијук 1,25 3-5 % 

IV Трошна стена Пијук и ћускија 1,30 4-7 %  и више 
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V Мека стена Барут 1,40 8-10 % и више 

VI Чврста стена Динамит 1,50 10-15 %  и више 

VII Врло чврста 
стена 

Динамит 1,50 10-15 % и више 

 
Категорије земљишта улазе у предрачун по претходној цени, али њихове праве категоризације 
утврђујусе тек приликом извршења радова. 
Пре него што почне копање морају се снимити профили ради обрачуна. 
Кад се ради о ископу позајмишта одређује се како да се врши откопавање да би ископ имао 
правилнуфигуру. 
Првенствено се користе позајмишта са најмањом даљином транспорта. 
 

Ручно откопавање земље у широком откопу 

Опис рада 
Ручно откопавање земље у широком откопу по нормативима подразумева рад лопатом, 
ашовом,пијуком, ћускијом или експлозивом, у зависности од категорије земље. Радник је дужан 
да земљуископа једним од набројених средстава (оруђа) за рад и одбаци на страну или утовари 
у превозносредство: трагач, колица или јапанер. 
Ископ извршити по датим мерама с тим да стране ископа буду равно одсечене, а дно 
ископапоравнато до тражене коте са тачношћу ± 5 цм. 
Под широким ископом сматрају се сви ископи чија је основа преко 20,00 м2, а не односе се 
натемеље објеката, септичке јаме, каналске ровове. 
 
Начин обрачуна 
Начин обрачуна је по 1м3 откопа на основу профила снимљених пре и после откопавања. 
Нормативису дати како за рад у природно влажном земљишту, тако исто и у мокром као и у 
земљишту са жилама. 
У случају продора површинске воде у ископ извођач је дужан о свом трошку одстранити 
водурасположивим средствима. Под појмом ископа у мокром подразумева се ископ у случају 
продораподземне воде. Категорију замљишта и ископа одређује надзорни орган увиЂајем на 
терену. 
 
Ручно откопавање земљишта за каналске ровове свих ширина и откоп који не припада 
категоријиоткопавање земљишта у широком откопу 
 
Опис рада 
Ручни ископ се посебно врши на местима: 

- на 0.2 м изнад пројектоване коте дна рова 
- на местима укрштања са постојећим инсталацијама 
- на делу трасе која се посебно одреди пројектом, а због немогућности машинског 

рада. 
Ископ се врши према подацима из пројекта. Ископ вршити једним од потребних оруђа за рад 
савертикалним странама, које се морају осигурати од обрушавања. Ископану земљу одбацити 
од ивицеископа на даљину од 1 м. На дубинама већим од 2 м копање извршити поступним 
путемпребацивањем ископаног материјала лопатом или ручно са скеле на скелу. Сва 
откопавања морајубити извршена тачно до висина предвиђених плановима, односно до тражене 
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коте дна са тачношћу ± 5цм. Коте ископа провериће се и примити писмено, преко граЂевинског 
дневника, уписом надзорногоргана. Из ископаног материјала који се касније користи за 
затрпавање рова, одстранити камење,корење и крупно бусење. На укрштању са постојећим 
инсталацијама, ископ изводити уз обавезноприсуство надлежног лица у чијем власништву је 
наведена инсталација. Ручни ископ преко 1,25 мдубине се обавља обавезно под заштитом 
подграде. Количине ископа за обрачун утврЂују се мерењемстварно извршеног ископа тла у 
сраслом стању или по изменама које одобрава надзорни орган. 
 
Машински ископ багером 
Опис рада 
У машински ископ багером подразумева се ископ рова са одлагањем материјала на једну страну 
наминималном одстојању 1.0 м од ивице рова или са директним утоваром у превозно средство 
радиодвоза на депонију. При томе се не дозвољава прекопавање, односно ископ багером 
исподпотребне коте. 
Машински ископ вршити према подацима из подужног и попречног пресека рова до дубине 0.2 
м одројектоване коте дна рова. Ров је ширине и дубине према пројектном решењу. На деловима 
трасегде цевовод пролази кроз обрадиве површине извршити скидање хумуса пројектоване 
ширине и засебнодепоновати ради каснијег враћања након затрпавања рова. Ископ рова вршити 
са вертикалним странамакоје се морају осигурати од обрушавања. Сва откопавања морају бити 
извршена тачно до пројектованедубине, а коте ископа провериће се и примити писмено, преко 
грађевинског дневника уписом надзорногоргана. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а 
прекоп се мора попунити шљунком и добро набитиили у извесним случајевима, о чему одлучује 
надзорни орган, набијеним бетоном минимум МБ 10, свео трошку извођача. Ако се при ископу 
наиђе на непознате подземне грађевине и водове или је састав тладругачији него се очекивало, 
извођач мора одмах провести мере осигурања и обавестити инвеститора,односно пројектанта да 
се донесу упутства и налози за даљи начин рада. 
Из ископаног материјала који се касније користи за затрпавање рова одстранити камење, корење 
и крупнобусење. При изради ископа треба провести све мере сигурности при раду, као и у 
случају временскихнепогода да не дође до оштећења на обављеним радовима. Количине 
машинског ископа за обрачун,утврђују се мерењем стварно извршеног ископа тла у сраслом 
стању или по изменама које одобраванадзорни орган. 
 
Насипање и набијање 
Опис рада 
Под овом позицијом се подразумева разастирање довеженог материјала лопатом и набијање 
допотребне збијености. Код насипања радник је дужан да са већ довежене гомиле лопатом 
разастре инаспе материјал до удаљености од 3 м. Превоз материјала није обухваћен. 
 
Начин плаћања 
Плаћање се обрачунава по 1 м3 разастртог материјала. Норматив је подељен у 4 категорије и то: 

- Ручно набијање земље у слоју од 10 цм набијачем тежине 10 кг до потребне 
збијености, 

- Ручно набијање земље у слоју од 20 цм набијачем тежине 10 кг до потребне 
збијености, 

- Ручно набијање земље у слоју од 30 цм набијачем тежине 10 кг до потребне 
збијености, 
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- Ручно насипање и затрпавање без набијања. 
 
Планирање дна рова 
Планирање дна рова врши се ручно са тачношћу ± 3 цм према пројектованим котама, 
саодбацивањем материјала ван рова или одвозом сувишног материјала на даљину од 50 м. У 
ценупозиције улази и просечни откоп од 0,05 м3/м2. Рад на планирању обавља се под заштитом 
подграде. 
Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне 
збијености. 
Постигнута збијеност мора да износи мин. 15 MPa. У случају да се на извесним местима не 
можепостићи захтевана збијеност набијање ће се наставити уз додавање песковито-
шљунковитог материјаладок се не остваре захтеване величине збијености. 
Плаћање се обрачунава по 1 м2 испланиране површине. Геодетски радови потребни за 
планирање нисуобрачунати у нормативу. 
 
Израда постељице од песка 
Разастирање и планирање песка за постељицу са тачношћу од 1 цм у свему према пројектованим 
котамаи нагибима. Дебљина слоја дефинише се пројектом. Ценом позиције обухваћена је 
набавка песка (фцоутовар), транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и 
набијање, у свему премапрописима за ту врсту посла. По извршеном планирању и набијању 
постељице извршити испитивањеносивости. Збијеност постељице треба да износи мин 95% од 
максималне лабораторијске збијености постандардном „Проктор“-овом поступку. Уколико се 
испитивање врши преко модула стишљивости онданосивост постељице треба да износи Ме> 1,5 
kN/cm2. 
 
Затрпавање рова песком 
Затрпавање рова песком се врши до доње ивице постељице постојеће коловозне конструкције, 
другејавне површине намењене за саобраћај или до коте дефинисане пројектом. 
Насипање рова вршити песком у слојевима од 20-30 цм уз истовремено набијање и квашење. 
Поизвршеном затрпавању рова извршити испитивање носивости. 
Испод јавних саобраћајница збијеност испуне рова треба да износи 100% од макс. 
лабораторијске збијеностипо стандардном „Проктор“-овом поступку. Уколико се испитивање 
врши преко модула стишљивости,онда носивост уграђеног песка у ров на коти постељице испод 
јавних саобраћајница треба да износи 
Ме = 2,5 kN/cm2. 
Испод других јавних површина намењених за саобраћај (пешачке и бициклистичке стазе, 
паркинзи и сл.)захтевана збијеност по стандардном „Проктор“-овом поступку у завршном слоју 
од 30 цм треба даизноси 98% од максималне лабораторијске збијености. Уколико се испитивање 
врши преко модуластишљивости, онда носивост уграђеног песка у ров на коти постељице треба 
да износи Ме = 2,0 kN/cm2. 
 
Затрпавање рова земљом из ископа 
Затрпавање рова материјалом из ископа може се отпочети након провере квалитета монтаже 
цевовода,односно након геодетског снимања монтираног цевовода. Затрпавање вршити 
уситњеном земљомиз ископа, у слојевима по 20 цм, уз механичко сабијање. Најмања дозвољена 
збијеност насуте земљемора бити минимално иста као збијеност околног земљишта, при чему 
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збијеност треба да износи 95% одмакс. лабораторијске збијености по „Проктор“-овом поступку. 
Материјал из ископа који служи зазатрпавање рова не сме да садржи крупне комаде тврде 
земље, камење, лишће, корење и другекрупније комаде. 
 
Транспорт вишка земље из ископа 
Под овом позицијом се подразумева утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из 
ископа надепонију чију локацију одређује Инвеститор. Дужина транспорта земље је до 1 км, 
уколико ниједругачије одређено пројектом. Количине за обрачун врше се мерењем стварно 
извршеногтранспортованог материјала у растреситом стању. 
 
ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 
Обезбеђење рова 
Ровове до 1,25 м дубине у стабилном, ураслом земљишту није обавезно подграђивати. За дубине 
од1,25 – 1,75 м обезбеђење рова се може извршити распињачом или закошењем рова изнад 1,25 
мдубине. 
У свим другим случајевима или ако се очекује зарушавање или ако је земљиште у близини рова 
билораскопано ранијим радовима, ров се мора осигурати. 
 
Разупирање рова дрвеном грађом 
Ископани ров осигурати одговарајућом дрвеном подградом са хоризонтално постављеним 
даскамакоје се учвршћују вертикалним стубовима и разупиру разупирачима. Вертикални 
стубови морају бити одквалитетног дрвета одређене класе, без чворова. За силаз у ров и излаз 
из њега морају се употребљаватилествице. Разупирању рова следи ископ у максималном 
размаку од 20-30 цм. Не сме се оставитинесигуран ископ рова преко празника, преко ноћи и за 
време одмора у току радног времена. Кадотпочне затрпавање рова, осигурање одстрањивати 
постепено, водећи при томе рачуна о сигурности оплатекоја још остаје у употреби. Свакодневно 
пре почетка рада прегледати подграду и одмах одстранитиевентуалне недостатке, а рад 
наставити само по одобрењу надзорног органа пошто су одстрањенинедостаци и подграда 
поново учвршћена. 
 
Разупирање рова металним талпама 
Ископани ров осигурати обострано вертикалним металним талпама које су доњим крајем 
укљештене усамоникло тло. Средњи и горњи део двостраних металних талпи осигурати 
хоризонталним подужним ипопречним разупирачима у свему према статичком прорачуну 
елемената подграде. Не сме сеоставити неосигуран ископ рова преко празника, преко ноћи и за 
време одмора у току радногвремена. Кад отпочне затрпавање рова осигурање уклонити 
постепено, водећи при томе рачуна осигурности подграде која још остаје у употреби. 
Свакодневно пре почетка рада прегледати подграду иодмах одстранити евентуалне недостатке 
а рад наставити само по одобрењу надзорног органа поштосу одстрањени недостаци и подграда 
поново учвршћена. 
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МОНТЕРСКИ РАДОВИ 
 
Транспорт, складиштење и манипулацијадуктилних водоводних цеви и фазонских комада 
Под дуктилним водоводним цевима подразумевају се цеви за питку воду израђене од 
нодуларноглива у складу са стандардом ISO 2531 и EN 545. 
Цеви пречника ≤ 300 мм се испоручују у свежњевима који омогућују правилан транспосрт и 
лакшуманипулацију. Отвори цеви треба да су заштићени, обично пластичним поклопцима. 
Све набављене цеви са спојним и заптивним материјалом као и сви фазонски комади по 
спецификацијиматеријала морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и договору 
наручиоца и само тако могубити допремљени и депоновани на градилишту. Код преузимања, 
сваку пошиљку цеви и фазонских комадатреба пажљиво преконтролисати. Ако се примети било 
какво оштећење или недостатак потребно је одмахтакве цеви издвојити и не употребљавати их 
без одобрења надзорног органа. Неприкладан транспорт, неправилна манипулација а посебно 
појединачни механички удари могу битно да утичу наупотребљивост цеви. Ускладиштење цеви 
вршити или на равну подлогу или на равне гредасте подметаче. 
Гумене заптивне прстенове, ако се испоручују одвојено од спојница, чувати у 
оригиналномпаковању у хладовини. Заптивни прстенови не смеју бити изложени сунчевим 
зрацима изузев за времеспајања цеви. Завртњеви се испоручују у кутијама или врећицама, у 
којима их треба чувати до тренуткауградње. 
Транспорт цеви је могуће вршити свим прикладним превозним средствима, која омогућују 
утовар иистовар. Приликом транспорта треба поштовати следећа правила: 
Онемогућити контакт цеви са металним површинама (да не дође до оштећења спољње заштите 
цеви). 
Током транспорта цеви треба да буду правилно распоређене и да леже целом својом дужином 
наутоварној површини. Уколико цеви стрше изван камиона требало би их заштитити, пошто се 
не смеју“клацкати”. 
Цеви обезбедити текстилним тракама или заштићеним кукама. Не користити челичну ужад. 
Приликом истовара цеви не треба бацати него пажљиво слагати. 
 
Монтажа дуктилних водоводних цеви 
Опис рада 
У позицији монтажа дуктилних водоводних цеви подразумева се допремање цеви из складишта 
до местаспуштања у ров, спуштање цеви у ров и монтажа цеви. Претпостављена дужина цеви је 
6 м, те спуштање уров у сувом. Називни притисак и димензије цеви одређени су пројектом и 
датом спецификацијом. Преотпочињања монтаже сви изведени радови на предметној секцији 
морају бити комплетно проверени ипримљени од стране надзорног органа. Извођач радова 
дужан је да се пре почетка радова на монтажицеви упозна са пројектном документацијом, 
примењеним стандардима и упутствима произвођача цеви. 
Допремљене цеви се полажу дуж рова, супротно од ископаног материјала. Наглавци цеви 
сепостављају у смеру у којем ће бити касније монтирани. Избегавати повлачење цеви по земљи, 
полагањецеви на стене, депоновање у „ризичним“ областима (учестали пролазак механизације, 
коришћењеексплозива и сл.). 
У случају мањих оштећења спољње или унутрашње изолације, недостаци се морају отклонити 
пре уградњецеви, у свему према упутствима произвођача. Код већих оштећења, када није могућа 
поправка налицу места, цеви се не смеју уграђивати. 
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Спајању цеви и монтирању спојница мора се посветити посебна пажња, с обзиром да ова 
операцијаобезбеђује континуитет и функционалност цевовода. Спојнице постављати на начин 
и по поступку какоје прописао произвођач цеви. Цеви се састављају уређајима и алатима за 
састављање. 
Полагање цеви у ров врши се на припремљену, збијену пешчану постељицу. При полагању 
водити рачунада цев буде по целој дужини равномерно оптерећена, што значи да није дозвољено 
да се цев ослањана једном или пар места. Пре спуштања цеви у ров збијену пешчану постељицу 
лако растрести до дубине2.5-5.0 цм тако да цев при монтажи добро „легне“ целом дужином. На 
месту сваке спојнице требараскопати постељицу у виду нише дубине 5 цм, 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 
спојницадобро налегне на постељицу и да се зона спојнице добро запуни материјалом за 
затрпавање око цеви. 
 
1. Спајање цеви са наглавком 
Начин монтирања цеви са наглавком је на следећи начин: 
Пред почетак монтаже и увлачења цеви у наглавак, потребно је спољњу страну цеви у дужини 
од око200 мм од равног краја брижљиво очистити. Такође треба брижљиво очистити 
унутрашњост наглавка иповршине уз које належе гумени прстен. 
Проверити да ли је равни крај цеви закошен и да ли је у добром стању. 
Гумени прстен се поставља ван рова. Прстен се најпре провери, а затим благо притисне да би 
сеформирао облик „срца“. Прстен се поставља у одговарајући жљеб, са заптивним врхом 
(„носем“)кренутим ка унутрашњем делу наглавка. Након тога кружно притиснути прстен како 
би што бољеприонуо на своју позицију. 
Уколико цев није претходно обележена, шаблоном за обележавање обележи се дужина Л 
дубинеувлачења цеви у наглавак. Дужину Л усвојити према препоруци произвођача (по 
правилу, дужина Лједнака је: дубина наглавка – 10 мм). 
По завршетку наведених радова, гумени прстен се са свих страна намаже лубрикантом (паста 
заподмазивање). Такође се добро мора премазати припремљени раван крај цеви и закошени део. 
Унедостатку оригиналног лубриканта, може се користити графитни премаз, који се добија 
мешањемграфита са глицерином или водом (не сме се употребљавати уље). Лубрикант се 
наноси четком утанком слоју. 
Крај цеви се увлачи у наглавак код мањих пречника ручно, а код већих помоћу механичких 
средстава. 
Потребно је обе цеви које се спајају довести у заједничку осу и помоћу шаблона за 
растојањепроверити дубину до које допире врх цеви. Цеви се одржавају у равној линији помоћу 
два дрвенаклина или посебним подметачима. 
Потиснути раван крај у наглавак, уз проверу да ли је све коректно поравнато. Уколико су ознаке 
наравном крају цеви претходно (фабрички) обележене, цев се увлачи док прва ознака (црта) 
не„нестане“, док друга мора још увек бити видљива. Уколико је ознака накнадно направљена, 
цевсе увлачи док се ознака и ивица наглавка не поклопе. Не потискивати цев даље од ове ознаке. 
Наглавак са навојем и навртком је еластичан спој, те допушта одређена одступања. За цеви 
пречника DN 150, дозвољена дефлексија у споју је до 5°. 
Након монтаже се проверава да ли је заптивни гумени прстен правилно налегао. Провера се 
вршиувлачењем металног лењира у зазор између цеви и наглавка. Лењир мора продирати до 
исте дубинепо целом пречнику цеви. 
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У случају потребе, дуктилне цеви се могу сећи на лицу места, на потребну дужину. Цеви не 
смеју битискраћене за више од 2/3 укупне дужине цеви. Пре сечења проверити да ли је на месту 
на којем цев требасећи спољни пречник цеви у граници дозвољеног одступања од 1 мм. Сечење 
се може известициркуларом. Одсечени део мора бити раван, избрушен и очишћен од опиљака. 
Након тога, спољња ивицаодсеченог краја се мора благо закосити у односу 3:1 (за цеви пречника 
DN 150, однос дужинепрема висини косине је 9 mm : 3 mm). Након извршеног сечења и обраде 
косине, мора се поправитиспољња заштита обрађеног дела цеви. За поправку користити премаз 
по препоруци произвођача. 
 
2. Спајање цеви са прирубницама 
Начин монтирања цеви са прирубницом је на следећи начин: 
Пред почетак монтаже проверити да ли су прирубнице одговарајуће, односно да ли број и 
распоредотвора на прирубници одговара пројектованом називном пречнику и притиску. ТакоЂе 
проверитистање и чистоћу прирубнице и дихтунга. За лакше постављање и већу поузданост, 
препоручује секоришћење метално ојачаних дихтунга. 
Поравнати крајеве које треба спојити. Оставити мањи размак између прирубница да би се 
уметнуодихтунг. Дихтунг центрирати и поставити између прирубница, користећи језичке за 
лоцирање(постављање). Да би се олакшало постављање дихтунга, претходно се уметну 
завртњеви надоњој половини прирубнице (2-4 завртња, без притезања). Код добро центрираног 
заптивногпрстена лако се монтирају завртњеви. 
Завртњеви се потопају у одговарајућу масу на бази битумена и стављају у отворе прирубнице 
цеви. 
Матице се наврну ручно и затим притежу кључем док се не постигне увек иста удаљеност 
измеђуприрубнице и заптивног прстена. Притезање се врши, одговарајућим редоследом. 
Пример редоследазавртања на прирубници са 12 отвора: (отвори су нумерисани 1-12, при чему 
је први горњи десни отвор)1/7, 10/4, 9/3, 6/12, 5/11 и 2/8. Након тога, истим редоследом 
извршити додатно притезањепрепорученом силом. Добро заптивање се постиже ако се заптивни 
прстен утисне у гумени прстен 3-5 мм. Након монтаже потребно је и завртањ и матицу 
премазати масом на бази битумена. 
Начин плаћања 
Плаћање се обрачунава по 1 м’ уграђене цеви. У случају отежаних услова (рад у мокром, 
радизмеђу разупирача) рад се додатно обрачунава. У јединичну цену рада се узима ангажована 
раднаснага, те сав потребан материјал. 
 
Монтажа дуктилних водоводних фазонских комада и арматура 
Опис рада 
У позицији монтажа дуктилних водоводних фазонских комада подразумева се разношење 
фазонских комада и арматура од места складиштења до места уградње, спуштање у ров, 
намештање дихтунга,центрирање и притезање завртњева. 
 
Транспорт 
Дуктилни фазонски комади и арматуре се могу транспортовати свим превозним средствима. 
При утоваруи истовару треба водити рачуна да не дође до пада фазонског комада (арматуре), 
пошто може доћи доњеговог пуцања. За фазонске комаде и арматуре тежине до 50 кг 
претпоставља се ручнопреношење и спуштање у ров, а за веће тежине манипулација се обавља 
дизалицом. 
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Начин обрачуна 
Обрачун се врши по уграђеном фазонском комаду или арматури. Претпоставља се рад у сувом. 
Уколикосе рад обавља у отежаним условима (рад у мокром, рад међу разупирачима и сл.) на 
јединичну ценуставке се додаје надокнада за рад у отежаним условима. 
 
Монтажа полиетиленских (ПЕ) водоводних цеви 
Опис, транспорт и складиштење 
Под полиетиленским (ПЕ) водоводним цевима овде се подразумевају цеви за питку воду 
израђене од полиетилена високе густине (ХДПЕ) у складу са стандардом ISO 4427 и EN 12201. 
По МРС класификацији користе се типови ПЕ 80 и ПЕ 100. 
Све набављене цеви и фазонски комади морају имати фабричке атесте у складу са 
траженимстандардима и само тако могу бити допремљени и депоновани на градилишту. Код 
преузимања, свакупошиљку треба пажљиво преконтролисати. Ако се примети било какво 
оштећење или недостатак потребноје одмах такве цеви издвојити и не употребљавати их без 
одобрења надзорног органа. 
Транспорт цеви је могуће вршити свим прикладним превозним средствима, која онемогућавају 
да се цевии котурови цеви приликом транспорта деформишу или оштете и која омогућују утовар 
и истовар. У токутранспорта потребно је да цеви леже целом својом дужином. Посебну пажњу 
треба посветити приликомутовра и истовара, да не би дошло до гребања цеви о површину 
транспосртног средства. 
Цеви се до годину дана могу скадиштити на отвореном, по могућству заштићене од 
директногсунчевог зрачења. Равне цеви треба складиштити хоризонтално, на равној површини 
без оштрихпредмета, до висине од једног метра. Цеви у котуру складиштити вертикално, или 
слагањем једногкотура на други, водећи рачуна да не дође до деформације цеви. Цеви се не 
смеју складиштити у близинизагрејаних површина. Треба водити рачуна да не дођу у контакт 
са горивима, растварачима и слично. 
 
Опис рада 
У позицији монтажа ПЕ водоводних цеви подразумева се допремање цеви из складишта до 
местаспуштања у ров, спуштање цеви у ров и монтажа цеви. Претпостављено је спуштање цеви 
у ров усувом. Називни притисак и димензије цеви одређени су пројектом и датом 
спецификацијом. Преотпочињања монтаже сви изведени радови на предметној секцији морају 
бити комплетно проверени ипримљени од стране надзорног органа. Извођач радова дужан је да 
се пре почетка радова на монтажицеви упозна са пројектном документацијом, примењеним 
стандардима и упутствима произвођачацеви. 
Допремљене цеви се полажу дуж рова, супротно од ископаног материјала. За све профиле 
сеподразумева ручно разношење и спуштање. Цеви у котуровима треба одмотати најмање 24 
часа преполагања у ров. 
Код монтаже цевовода треба узети у обзир промене дужине које су последица разлике 
температуре. 
Дужинске промене ПЕ цеви су 16 пута веће него код гвоздених цеви! 
Код промене правца трасе треба водити рачуна о дозвољеним пречницима савијања и 
температури приликомуградње. Поштовати препоруке произвођача. Оријентационо, најмањи 
дозвоњени пречни савијања притемператури 20°С износи 20D. 
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Цев мора лежати у рову по целој дужини и то на материјалу као што је песак, иловача и слични 
материјали, безпримеса крупнијег камења. 
Код затрпавања рова први слој изнад цеви од цца 30 cm мора бити од истог материјала као 
ипостељица. Материјал пре даљег затрпавања треба набити ручним набијачем тежине 10 kg до 
потребнезбијености. Даље затрпавање рова треба извести материјалом од ископа у слојевима од 
30 cm узнабијање ручним набијачем тежине 10 kg. 
 
Спајање ПЕ цеви 
ПЕ цеви се спајају на различите начине. Најчешће се користе: 

- Чеоно заваривање 
- Електрофузионо заваривање 
- Механичко спајање 

 
3. Спајање ПЕ цеви чеоним заваривањем 
Процес чеоног заваривања спроводи се на следећи начин: 
Уметнути грејну плочу; 
Подесити потребни притисак за подешавање; 
Притисак за подешавање задржати, док се два краја која се заварују не подесе правилно 
премагрејној плочи; Оваквим подешавањем ће касније формирани руб бити правилан и једнак 
по целомпресеку цеви; 
Притисак се смањи на п= 0,01 N/mm2 и тако га одржавати током предгревања (температура је 
до тачке топљења); Поштовати препоруке произвођача цеви за потребно време предгревања; 
Грејна плоча се уклони, а крајеви који се заварују се споје међусобно у што краћем времену; 
Притисак постепено повећати до потребне вредности, а затим га задржати током времена 
потребног захлађење споја (према инструкцијама произвођача цеви) 
За успешно заваривање треба добро припремити место на којем ће се варити – у случају 
потребепоставити шатор. 
Машину за заваривање такође треба претходно проверити. Поставити одговарајуће држаче цеви 
(фитинга) тако да крајеви који се заварују буду паралелни један другом. 
Очистити ацетоном или алкохолом унутрашње и спољашње површине крајева који се заварују. 
Поравнати крајеве и одстранити сваки руб од претходног сечења или било какву нечистоћу. Још 
једном проверити паралелност крајева који се заварују. Температуру заваривања постићи 5 
минута пре почетка заваривања. 
Грејну плочу држати на заштитним држачима, пре и после заваривања. Пре сваког процеса 
заваривања грејну плочу треба очистити одговарајућом крпом или папиром. Потребне 
параметре за заваривање одредити и припремити унапред. Притисак потребан за померање 
делова који се заварују треба проценитиили измерити и сабрати га са притиском који је потребан 
за заваривање. 
Након завршеног заваривања вар треба визуелно прегледати: вар треба да буде формиран, 
гладак иједнак по целом обиму цеви. 
 
 
4. Спајање ПЕ цеви електрофузионим заваривањем 
Метод електрофузионог заваривања ПЕ цеви заснива се на заваривању помоћу спојног комада 
у којије постављена отпорна жица. Могу се заваривати само делови од истог материјала. 
Заваривање се вршиелектричном енергијом, помоћу апарата за електрофузионо заваривање. 
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Током загревања се топи унутрашњост фитинга (спојног комада) и цеви. Током загревања 
сеостварује прецизно скупљање фитинга, што гарантује да ће бити примењен потребан притисак 
спајања. 
Хомогени спој који настаје варењем обезбеђује водонепропусност споја. 
Сваки електрофитинг мора да поседује картицу са бар-кодом, који садржи све потребне податке 
зазаваривање. Картица се постави у апарат за заваривање који очита потребне параметре. 
Наконочитавања, подаци са картице се аутоматски бришу, тако да се картица може користити 
само једном. 
Постоји могућност и ручног уношења података. 
Процес електрофузионог заваривања спроводи се на следећи начин: 
Цев се пресече равно, под правим углом, одговарајућим алатом за сечење; 
Цев се очисти сувом крпом, најмање за дужину улажења у електро-фитинг + 50 мм; 
Сјајна површина унутрашњег и спољњег дела цеви се пажљиво ољушти или изгребе 
одговарајућималатом; 
Површина која се вари мора бити потпуно сува и не сме заостати никаква нечистоћа; 
Електро-фитинг се вади из паковања (без додоривања унутрашњости) и поставља се на 
припремљеникрај цеви, све док се предња ивица фитинга не споји са ивицом цеви; 
Држаче апарата причврстити на цев (индиректно је повезан и са ивицом фитинга); 
Други крај цеви (или фазонског комада) се припреми на исти начин; 
Уметнути други крај цеви у фитинг и причврстити оба краја посебним држачем; овим се 
избегаваповећање притиска у зони вара; 
Уверити се да нема аксијалног померања на месту споја, па спојни елемент повезати са каблом 
зазаваривање; 
Унети параметре за заваривање (картицом или ручно) и након звучног сигнала процес 
заваривањаможе започети притиском на одговарајуће дугме; 
Држачи споја треба да буду постављени током целог процеса варења, укључујући и време 
потребноза хлађење; 
Након звучног сигнала за крај заваривања и хлађења, држачи се могу уклонити; 
У случају да је процес заваривања прекинут из било ког разлога (нпр. прекид струје) цео 
поступак се мора поновити, али се не сме користити исти спојни комад; 
На крају процеса извршити визуелни преглед, преко индикатора који је постављен на самом 
спојномкомаду. 
 
5. Механичко спајање ПЕ цеви 
Механичко спајање ПЕ цеви се врши помоћу спојних комада. Спојеви могу бити са растављивом 
или нерастављивом везом. Везе се могу остварити са спојницама или са прирубницама. 
За израду спојница се користе пластични (ПЕ, ПП, ПОМ) или метални (дуктил, челик, месинг) 
материјали. 
Спојеви са прирубницама се најчешће остварују као: 
Спој са слободном прирубницом и завареним туљком и 
Спој са слободном прирубницом и зупчастом спојницом или фланш-адаптером. 
 
Начин обрачуна 
Плаћање се обрачунава по 1 m’ уграђене цеви. Чеоно заварени спојеви треба да буду обухваћени 
јединичном ценом уграђене цеви. У случају отежаних услова (рад у мокром, рад између 
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разупирача) рад се додатно обрачунава. У јединичну цену рада се узима ангажована радна снага, 
те сав потребан материјал, алат и енергија. 
Спојеви остварени електрофузионим заваривањем или механичким спајањем обрачунавају 
сезасебно, за сваки спој појединачно. У јединичну цену израде споја се узима ангажована радна 
снага, те сав потребан материјал, алат и енергија. 
 
ПРЕНОС ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
Опште напомене 
Пренос материјала обухвата: прост пренос (ручно) без помоћних средстава и прибора, трагачем 
или коритом, колицима, јапанером, транспортном траком, стубном дизалицом, скипом, краном, 
котурачом, као и утовар и истовар материјала у возила. 
Пренос материјала се врши: 
По хоризонталној односно благо нагнутој равни (до 3%), 
По косини (до 30 %) на висину односно дубину, 
Вертикално на висину односно дубину. 
Утовар 
Полагањем - комад по комад натоварити на транспортно средство тако да се што више 
искористизапремина транспортног средства и материјал не оштети; 
Набацивањем - утовар лопатом или руком са земље или гомиле у транспортно средство; 
Из бункера - материјал пада сам својом тежином непосредно у транспортно средство (из 
бункера,силоса, бубња, мешалице и сл.). 
Превозно средство поставити на 1-2 m од места утовара, а у норму времена се урачунава 
дизањеодносно спуштање до 1,5 m. 
Истовар 
Скидањем (слагањем) - скинути комад по комад са транспортног средства и спустити на земљу, 
такода се материјал не оштети и стабилно лежи, заузимајући што мањи простор; 
Избацивањем - избацити лопатама или рукама материјал из транспортног средства на одређено 
место наземљи; 
Изручивањем (извртањем) - изручити материјал из транспортног средства превртањем истог на 
местоистовара. 
Превозно средство поставити на 1-2 m од места утовара, а у норму времена се урачунава 
дизањеодносно спуштање до 2 m. 
Начин обрачуна 
Плаћање се обрачунава по 1 m3, 1 t или по комаду, у зависности од врсте материјала који се 
превози. 
 
ЗАВРШНИ РАДОВИ 
Испитивање на притисак новоизведене водоводне инсталације 
Опис рада 
Испитивање на притисак је временски ограничено испитивање, са притиском који је већи од 
називногпритиска. Испитивања се деле на: кратка испитивања (I, II, III), претходно испитивање, 
главноиспитивање и скупно испитивање. Ако цевовод није могуће испитати одједном, мора се 
испитати подеоницама. У том случају морају се спојна места између деоница испитати на 
непропусностскупним испитивањем; 
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Испитивање се углавном врши на деоницама дугим до 500 m. Ако се јављају велике висинске 
разликеморају се изабрати такве дужине деоница цевовода да се при испитивању у највишој 
тачки цевоводаоствари бар радни притисак; 
Пре испитивања цевовода на притисак цевовод се мора анкеровати на свим местима ломова 
трасе ирачвања цевовода. При томе треба узети у обзир испитни притисак и носивост околног 
тла на притисаки клизање. Цевовод се затрпава, с тим да се сва спојна места остављају 
видљивим. Цевовод сепуни чистом водом и из њега испушта сав ваздух. Пуњење цевовода се 
врши са најниже тачке. 
Пумпа за подизање притиска се мора поставити на такво место које је обезбеђено од незгоде. 
За време испитивања нису дозвољени никакви радови ни задржавање у рову да у случају 
пуцањацеви не би дошло до несрећних случајева; 
За испитивање се употребљавају проверени манометри. Морају имати такву поделу да се може 
читатипромена притиска од 0,1 bara. Препоручује се два мерна иструмента, од којих је један 
контролниманометар. Манометар се поставља на најнижу тачку испитне деонице цевовода. Уз 
притисак семери и количина воде која се додаје због температурног и еластичног ширења 
цевовода; 
При испитивању је потребна и присутност инсталатера због евентуалних поправака на цевоводу, 
уколикосе покаже потреба у време испитивања; 
Ако се на испитним деоницама цевовода покажу места која пропуштају на спојевима 
(капљице,млазеви итд.) мора се испитивање прекинути и деоница испразнити. На пропусним 
местима мора сепотпуно одстранити вода. Испитивање се може поновити после поправка 
недостатка; 
Испитивању на притисак обавезно присуствује надзорни орган којег одреди инвеститор. О 
испитивању напритисак се води записник. Један примерак записника се предаје инвеститору, а 
један примеракизвођач задржава за себе. 
 
6. Кратко испитивање I 
Ово испитивање се врши на кратким цевоводима (нпр. кућни прикључци малих профила дужине 
до 15 m). 
Испитивање се односи на преглед цевовода и спојева под радним притиском. 
 
7. Кратко испитивање II 
Испитивање се изводи на цевоводима до приближно 30 m дужине (нпр. дужи кућни прикључци). 
Цевовод сестави под притисак 1,5 x радни притисак. После 30 мин почиње испитивање, без било 
каквог подизањапритиска за то време ако је у тих 30 мин опао. После почетка испитивања 
притисак у цевоводу у токусваких 5 мин не сме да опадне за више од 0,2 bara. Испитивање траје 
60 мин. 
 
8. Кратко испитивање III 
Испитивање се врши на цевоводима без међуелемената (прикључака, фазона, арматура) дужине 
преко 30m. Цевовод се стави под притисак 1,5 x радни притисак. После 2 сата притисак који је 
опао за то времетреба подићи до 1,3 x радни притисак. После следећа два сата почиње 
испитивање, без поновног подизања притиска. После почетка испитивања може се рачунати са 
опадањем притиска за 0,2 bara на сат. Испитивање траје 30 мин за сваких започетих 100 m 
цевовода, а најмање 2 сата. 
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9. Претходно испитивање 
Испитивање се изводи на деоницама цевовода са међуелементима (прикључци, фазони, 
арматуре), дужине до 500 m. Из цевовода мора бити испуштен ваздух. Ваздух који је остао у 
цевоводу одстрани се са водому току претходног испитивања. Цевовод се шири зависно од 
материјала од којег је израђен, те повећањезапремине цевовода треба узети из таблица 
произвођача цевног материјала. Притисак испитивања износи 1,3x радни притисак. Претходно 
испитивање траје најмање 12 сати. У правилним временским размацима(нпр. свака 2 сата) 
цевовод се допуни водом до притиска испитивања (максимално повећање запреминевиди у 
табели произвођача цевног материјала). При крају претходног испитивања, свака 2 сата 
послепоследњег подизања притиска, опадање притиска може износити 0,1 до 0,2 bara на сат, у 
зависности одврсте материјала и промене температуре, уз услов да је цевовод непропустљив на 
свим местима. 
 
10. Главно испитивање 
Ако се у току претходног испитивања на цевима, спојевима и арматурама не покаже 
пропуштање воде, иако се запремина цевовода у току претходног испитивања повећала као што 
је описано може се прећина главно испитивање, не спуштајући притисак. Притисак испитивања 
је исти као на крају претходногиспитивања. Препоручује се да испитивање траје 30 мин за 
сваких 100 m, а најмање 2 сата. И завреме главног испитивања мора се пазити на ширење 
цевовода, које још није потпуно завршено. 
Препоручује се да главно испитивање почне 2 сата након последњег подизања притиска 
упретходном испитивању. Испитивање је завршено ако се не јави опадање притиска веће од 0,1 
до 0,2 bara на сат и ако нема места која пропуштају воду. 
 
11. Скупно испитивање 
Испитују се спојна места између испитних деоница. Морају бити изведена кратка испитивања и 
главноиспитивање. Спојна места не смеју бити покривена. Притисак испитивања је 1,3 x радни 
притисак. 
Испитивање траје 2 сата. 
Испитивање цевовода радити у свему према Техничким правилима за дистрибутивне 
водоводнесистеме, DVGW W 400-2 (А), испитивање притиска за водоводе од дуктилног лива са 
унутрашњомоблогом од цементног малтера. 
 
Начин обрачуна 
Плаћање се обрачунава по m1 одређеног профила цевовода. У јединичну цену улази припремање 
цевнемреже за пробу, постављање испитне пумпе на радно место, пуњење цевовода 
водом,обележавање места процуривања, поправак места процуривања, вођење записника о 
испитивању мреже,пражњење цевовода после испитивања. 
 
 
Испирање и дезинфекција водоводне инсталације 
Претходне мере 
Загађеност цевовода може да потиче од запрљаности самих цеви и делова који се уграђују као 
ипродирања нечистоћа (песка, земље, блата, загађене воде из рова и др.) при извођењу радова 
наполагању цевовода. 
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Да би се поступак око прања и дезинфекције цевовода што једноставније и ефикасније спровео, 
потребно јеобратити пажњу да се користе што чистије цеви, фазонски комади и арматура. Са 
друге стране, приполагању цевовода предузети све мере око спречавања продирања нечистоће 
и других страних тела усам цевовод. 
У случају да се у рову налази вода, исту треба безусловно испумпати пре полагања цевовода. 
При прекиду радова на полагању обавезно треба дрвеним чепом затварати крај цеви. Овим 
сеистовремено спречава и улазак ситних животиња у цевовод. 
Дезинфекција унутрашњих површина нових или ремонтованих цевовода је знатно тежа него 
дезинфекцијазагађене воде, јер хлор мора да продре кроз органске материје, којима је покривена 
унутрашњаповршина зидова цеви. 
За добијање добрих резултата потребно је претходно очистити и добро испрати цевоводе. 
 
Прање 
Прању цевовода треба приступити по извршеном испитивању на пробни притисак. 
За прање је дозвољено употребљавати само исправну пијаћу воду. Ефикасно прање је омогућено 
самоу случају ако је обезбеђена минимална брзина воде од 1,5 m/s. 
Начин прања зависи од броја испуста. Код цевовода који имају пад, прање извршити одозго на 
ниже. 
Не сме се причинити никаква штета са испуштеном водом током прања. Уколико о овоме није 
даторешење у пројекту надзорни орган је обавезан да да решење непосредно на терену. 
Током прања потребно је повремено контролисати квалитет воде на испусту: чим престане да 
излазизамућена вода, односно кад се појави потпуно бистра вода, прање је завршено. Уколико 
је прањетрајало краће од 20 мин, треба га продужити до овог времена, како би употребљена 
количина воде запрање достигла приближно троструку запремину деонице која се пере. 
Потребне количине воде за прање треба рачунати: 

- до DN 150 ................... 3 до 5 - струка запремина деонице која се пере, 
- преко DN 150 ............. 2 до 3 - струка запремина деонице која се пере. 

 
Дезинфекција 
Да би и после извршеног прања цевоводи били по квалитету такви да вода при протицању и 
акумулирањузадржи своју хемијску и микробиолошку исправност, неопходно је извршити 
њихову дезинфекцију. 
Дезинфекционо средство прописује санитарна служба Водовода, а у сагласности са 
надлежномсанитарном инспекцијом. Дезинфекцију вршити искључиво под руководством 
одговорног,квалификованог и овлашћеног представника предузећа. 
Као дезинфекционо средство често се користи течни раствор хлора. Најчешће је у употреби 12-
15%-ни раствор натријумхипохлорита (NaOCl). 
Код изградње нових цевовода, нормално запрљаних, за дезинфекцију је потребно 30 g слободног 
хлорапо 1 m3 воде. Код веома запрљаних цевовода, ефикаснија је поновна дезинфекција него 
повећањеконцентрације хлора. Веће дозе хлора употребљавају се када је познато да цевовод 
садржи органскематерије, које је немогуће уклонити прањем или када је неопходно да се време 
дезинфекције скрати. 
Максимална доза хлора при дезинфекцији је 200 m/m3. 
Како би се дезинфекција могла у потпуности обавити, пожељно је обезбедити деловање хлора 
у трајањуоко 24 сата. Минимално време за деловање хлора је 3 сата. Време треба рачунати од 
тренутка кадасе напуне сви делови цевовода који се дезинфикују. 
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Пример прорачуна количине хлорног средства, у случају хоришћења раствора NaOCl, за 
деоницуцевовода дужине 1000 m, дат је у следећој табели: 
 

Пречник цеви Запремина 
цеви (m3) 

Потребна количина 
(12% NaOCl) 

Потребна количина 
(15% NaOCl) 

F100 8 2,0 l 1,6 l 
F150 18 4,5 l 3,6 l 

 
Мора се припремити количина раствора довољна за потпуно пуњење цевовода који 
требадезинфиковати, при чему треба урачунати и увећану запремину, због могућих губитака. 
Додавање хлора се може извршити кроз почетни хидрант или посебно остављени прикључак. 
Испуштањеводе врши се на низводни хидрант или испуст, све док се јасно не осети хлор. 
Делови мреже који се не дезинфикују морају бити искључени од дела мреже која се дезинфикује. 
У манипулисању хлором и хлорним раствором неопходна је опрезност, јер они нагризају 
дисајнеканале и очне слузокоже. 
При испуштању прехлорисане воде треба обратити пажњу да се ова не испушта преко усева, јер 
ће их утом случају уништити. Раствор који се одводи у отворени водоток, изузев одвођења у 
велике реке, требаразблажити и лагано испуштати, јер се може нанети штета рибљој млађи. 
Успешност дезинфекције треба проверити бактериолошким прегледом воде. 
О извршеном хлорисасњу мора се водити записник, који оверава лице под чијом је контролом 
извршенадезинфекција. 
 
Испирање 
Испирање се врши питком водом, истим поступком као и прање цевовода. Испирање траје док 
се наиспусту не установи концентрација хлора у води од око 0,5 mg/l. 
По завршетку испирања цевовод је спреман за укључивање у редован погон. 
 
Геодетско снимање трасе новоизведене водоводне мреже 
Опис рада 
Рад се састоји у ангажовању геодетске екипе која излази на терен, мери координате за све 
преломнетачке трасе, укрштања се другим објектима (друге подземне инсталације, тротоари, 
саобраћајнице и сл.)и дубине цевовода, те исте податке обраЂује у канцеларији и доставља 
писани извештај и скице потребнеза допуну катастра подземних инсталација. 
 
Начин обрачуна 
Обрачун се врши по м’ геодетски снимљене и искартиране трасе. 
 
 
БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 
 
Опште 
Бетонски и армиранобетонски радови се морају изводити по важећим техничким прописима 
инормативима у сагласности са стандардима. 
Предвиђене ставке предмера за бетонске радове садрже осим израде и све помоћне радове као 
штосу: 

- радови на заштити по законским прописима заштите на раду, 
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- чишћење и квашење оплате непосредно пре почетка бетонирања, 
- поправка оплате при бетонирању, 
- справљање и уграђивање бетона, 
- чишћење простора и машина након завршетка радова, 
- заштита и њега бетона. 

Пре почетка радова морају бити припремљене темељне јаме, оплата и арматура. Бетон треба 
уграђиватиу слојевима од 15 цм дебљине и набијати све док не избије вода на површину бетона. 
Прекид бетонирањаизвршити степенасто ради бољег везивања. Бетон се меша искључиво 
машински, а код уграђивањанабија механичким средствима (вибратори и первибратори). 
За све елементе где је потребна оплата исту треба на време поставити, добро подупрети и 
разупрети, дане би дошло у току бетонирања до проширења, сужења или било какве 
деформације бетонског елемента. 
Пре бетонирања оплату треба добро наквасити водом. Исто тако је потребно пре бетонирања 
очистити савпростор унутар оплате од нечистоће, дашчица итд., па очистити метлом и опрати 
водом. 
У зимском периоду треба бетон добро заштитити од мраза слојем картона, даском, песком или 
на некидруги начин. Сва заштита бетона мора бити укалкулисана у јединичну цену и неће се 
посебнонаплаћивати. Исто се односи и на заштиту од сунца. 
Све евентуално испуцале, испране и смрзнуте делове треба уклонити до потпуно здраве 
површине и тајдео извести поново, али без посебне наплате. Извођач је дужан током грађења да 
узима пробне коцке од сваке карактеристичне конструкције, по постојећим прописима, а исто 
тако према тражењу надзорног органа, те их доставити на испитивање. 
Док су коцке на градилишту, морају да буду изложене истим условима као и конструкција која 
јеизрађена од истог бетона. 
Сав материјал треба пре почетка рада на бетонирању дати на испитивање. 
Све висине треба давати и контролисати инструментом. 
Марка бетона која се уграђује мора бити искључиво према статичком прорачуну. Бетон се 
мораизрађивати искључиво у мешалици за бетон уз прописано дозирање свих састојака бетона, 
или убетонарама. 
Код уграђивања бетона никако не сме да се накнадно додаје вода ради лакше уградње. Марке 
бетона треба контролисати узимањем узорака, тј. израдом пробних коцки у прописаним 
гвозденимкалупима. 
Код израде пробних коцки придржавати се важећих техничких прописа. Сви трошкови израде 
пробних коцкипадају на терет извођача радова. 
Ако је дубина уграђивања бетона већа од 1 m, обавезно употребити левак за бетон ради 
спречавања сегрегације. Нарочито водити рачуна приликом бетонирања да арматура остане у 
положају предвиђеним пројектом. Арматура треба да је са свих страна обложена бетоном. Не 
сме се почети са бетонирањем док надзорни орган не прегледа арматуру и уписом у грађевински 
дневник не потврди пријем арматуре. 
Оплата се израђује према техничким прописима за тесарске радове. 
Обрачун радова за армиранобетонске конструкције врши се по важећим прописима и нормама 
у грађевинарству (уколико то није предмером и предрачуном другачије одређено). 
Јединична цена садржи: 

- сав потребан материјал, 
- све потребне радове на припреми и бетонирању, 
- заштиту бетона од хладноће, сунца и др., 
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- заштитне мере, 
- његовање бетона. 

У случају да надзорни орган или грађевинска инспекција затражи пробно оптерећење, трошкови 
тихиспитивања се посебно плаћају. 
 
Цемент 
Цемент се не сме употребљавати одмах након производње, већ мора да одлежи најмање 15 дана. 
Исто тако цемент не сме да буде старији од 3 месеца, а структура мора да буде прашинаста, без 
икаквих грудвица. На градилишту га треба заштитити од влаге, ветра и загревања, чувајући га 
до употребе у просторијама са уздигнутим подом или у силосима. 
Цена цемента, транспорта и ускладиштења као и радова везаних за манипулацију са цементом 
треба да буде обухваћена јединичним ценама бетона. 
 
Камени агрегат 
Камени агрегат мора да има већу чврстоћу од цемента. Не сме да садржи камење које се 
распадапод утицајем воде. Муљевити састојци утичу на чврстоћу бетона, као и органске и друге 
штетнепримесе, према техничким прописима за бетон и армирани бетон. 
Извођач дужан да редовно врши контролна испитивања агрегата на градилишту и то: 

- садржај муљевитих састојака у агрегату, 
- чистоћа каменог агрегата у погледу органских материја, 
- садржај врло финих честица у агрегату (мањих од 0,09 мм), 
- садржај прашинастих честица у агрегату (мањих од 0,02 мм), 
- гранулометријски састав појединих фракција, 
- садржај аморфног силицијума у агрегату, 
- садржај лискуна у агрегату, 
- садржај влаге у агрегату. 

Узорци за контролна испитивања узимаће се из бункера код мешалице, односно са места које 
одреди надзорни орган. 
У колико се агрегат дуже време налази ускладиштен на отвореном простору, мора се пре 
употребепроверити да није загађен или запрљан штетним материјама. 
 
Вода 
По правилу се користи вода из водоводне мреже. За све друге воде (осим отпадних вода и 
мочвара које су неупотребљиве) треба испитивањем установити садржај и концентрацију 
штетних састојака. 
Квалитет воде мора да одговара одредбама стандарда за бетон и армирани бетон. 
 
Додаци бетону 
Извођач може да употреби додатак бетону који увећава уградљивост, побољшава чврстоћу на 
притисаки затезање, као и водонепропусност. 
Припрема додатака дозвољава се само ако су испитани и ако је атестима од стране стручне радне 
организације потврђено да имају декларисана својства и да се њиховом употребом не слаби 
квалитет бетона и арматуре у свему према стандардима. 
За припрему појединих додатака бетону мора се прибавити посебна сагласност инвеститора 
(уколиконије предвиђено пројектом), а њихову цену као и рад са њима треба укалкулисати у 
јединичну цену бетона. 



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |216 од 249 

 
АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 
Опште 
Армирачки радови обухватају: 

- исправљање ручним граником, 
- сечење покретним или стабилним маказама, 
- чишћење од прљавштине, масноће и рђе која се љушти, 
- ручно савијање на армирачком столу, 
- сортирање са обележавањем по детаљима, постављање и везивање према нацрту, 
- пренос арматуре вертикално и хоризонтално максимално 20 м. 

При изради арматуре у свему се обавезно држати пројекта, по начину везивања као и врсте и 
квалитетачелика. Уколико на тржишту има проблема при набавци пројектоване арматуре, 
измене се могу вршити само уз одобрење надзорног органа и сагласности пројектанта. 
При постављању арматуре обавезно уградити одстојнике арматуре од оплате. При бетонирању 
пазити да не дође до савијања арматуре те да бетон у потпуности обухвати арматуру. 
Уграђивати само арматуру са прописаним атестима. По потреби вршити проверу квалитета. 
 
 
Напомена: 
Пројектну документацију и извођење радова за хидрантску мрежу урадити у складу са 
Локацијским условима и Правилником о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/2018). 
Уколико у Локацијским условима нису дати сви неопходни подаци, потребно је пре 
достављања понуде затражити додатно појашњење од Наручиоца.  
  



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |217 од 249 

ПРИЛОГ 3: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ РАДОВА 
 
3. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Сва предвиђена опрема мора да задовољава важеће прописе о дозвољеном нивоу буке и 

мора бити испоручена са одговарајућим сертификатом о нивоу буке у складу са важећим 
прописима. 
 

3.1 КОТЛОВИ НА ДРВНУ СЕЧКУ 
 
Котлови на дрвну сечку морају да сагоревају сечку следећих карактеристика:    
Гориво - дрвна сечка у складу са SRPS EN ISO 17225-4 :2015:  

 Класа сечке А2 - све врсте дрвета (највише букве и смрче)  

 Насипна густина BD160 дo BD250  

 Величина сечке P16S дo P45S  

 Садржај влаге М25 до M55  

 Садржај пепела А1.0 до А3.0  
Котлови морају бити опремљени са свом арматуром и осталим системима неопходним за 
безбедан рад и постизање задатог топлотног капацитета и степена корисности. 

Котао је изведен у складу са стандардом SRPS EN 303-5.  
У цену урачунати и обавезан преглед и чишћење котла, као и подешавање сагоревања, 

по завршетку односно на почетку грејне сезоне у гарантном периоду.  
Понуђач уз понуду мора обавезно да достави као доказ CE знак са 2014/68/EU ознаком 

и/или одговaрајући 3А сертификат за понуђени тип котла према Смерницама за посуде под 
притиском. Произвођач котла поседује сертификат ISO 9001. 

Уз котлове који ће се испоручити Испоручилац доставља сертификат о усаглашености – 
3А сертификат. 

Тело котла је топлотно изоловано минералном вуном, тако да су губици топлоте 
минимални.  

Котао се испоручује са: вратима за чишћење, стаклом за надзор пламена, сабирником 
излазних димних гасова са поклопцима за чишћење, топлотном изолацијом у оплати од 
челичног лима и са котловском документацијом за издавање дозвола за рад котла као и пуштање 
котла у погон. 

Степен корисности треба да буде достигнут при температури излазне/улазне воде од 
90/70°C и достигнутој номиналној снази. 

Ради одржавања, котао мора поседовати инспекцијске отворе у складу са SRPS EN 12953, 
а на утилизатору (ако постоји) са горње стране ревизионе отворе за преглед. 

За посматрање и контролу рада уређаја за сагоревање котао мора поседовати контролно 
окно. 

Котао мора поседовати одзрачне и цеви за пражњење котла са припадајућом арматуром, 
дуплим ручним вентилима. Сва арматура мора бити PN 16. 

 
Саставни делови котла су и вентил сигурности са одводном цеви која се мора спустити 

до канала за воду. 
 

Минимална температура воде на улазу у котао: 65°C 
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Све цеви за одвод воде (пражњења, одзраке, испуст вентила сигурности) спровести до 
канала за воду. 

На димним каналима котла предвидети ревизионе отворе за руке. На димним каналима 
котла на свим местима где се јавља и слива кондензат предвидети кутије за скупљање и одвод 
воде која је продукт сагоревања, а на ложишту кутије за скупљање и одвод воде настале прањем 
котла. На цевима за одвођење воде из ложишта предвидети равне запорне вентиле, цевоводе за 
одвођење кондензата обезбедити сифонима. Одвод воде са димне стране предвидети цевима 
минималне димензије DN50 са одговарајућом арматуром. 

 
Уз котао предвидети одговарајуће термометре и манометре за локална мерења као и 

остале уређаје за даљинско мерење параметара котла у складу са достављеном шемом. 
 
Положај котла, ваздушних канала и остале опреме треба да буде такав да се простор 

котларнице оптималнo искористи, тако да буде довољно простора за комуникацију и одржавање 
и да буде у складу са ПП захтевима. 

 
Котлове сместити у постојећу просторију котларнице тако да буду задовољена следећа 

минимална растојања: 
- од горње коте оплате котла до најниже коте крова мора бити такав да обезбеди 

нормалан приступ котловској опреми,  
- растојање котла од бочног зида према административном делу  минимално 1,5 m, 
- растојање између котлова минимално 1 m (слободан простор), 
- растојање од задњег зида минимално 1 m (слободан пролаз). 
  
Омогућити приступ свим деловима котла путем степеништа и платформи. Све површине 

које се користе за приступ деловима котла као што су вентили сигурности, мерни инструменти 
и слично морају бити од челичног лима одговарајуће носивости. 

 
При изради делова и испоруци опреме за котловско постројење извођач треба да се 

придржава следећег:     
 Сав уграђени материјал мора имати атесте по важећим прописима (SRPS EN). Атести 

морају бити приказани стручном надзору пре уградње.  
 Наручилац има право да захтева испитивање квалитета изведених радова, код 

акредитоване лабораторије (контролног тела). 

 Сва опрема и материјал предвиђен за уградњу мора бити неупотребљаван (нов). 
Додатни материјал за заваривање мора имати атесте. 

 Технологије заваривања морају бити сертификоване према важећима SRPS 
стандардима. 

 Заваривање могу да врше само заваривачи који имају уверење за ту врсту и положај 
заваривања. 

 
Сензори на води: 
- Сигурносни термостат, опсег подешавања граничне вредности 0-200°C 
- Сигурносни пресостат за топлу воду, опсег подешавања граничне вредности 0-10 bar 
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Котловски сигурносни систем  
Са котловског сигурносног круга преноси се заједнички сигнал до регулационог система 

као сигурносни хардверски контакт. То води до искључења довода горива у случају грешке. 
 

Регулација  
Регулациони систем састоји се од регулационих кругова: 
 Регулација оптерећења према задатој температури на излазу из котла. 
 Регулација по жељеном O2. Регулација броја обртаја вентилатора са контролном 

повратном информацијом са мотора (сензор броја обртаја). 
 

Регулација оптерећења:  
Регулатор оптерећења имплементиран је у котловској аутоматици. Излазна температура 

воде из котла функционише као регулисана величина. Систем за регулацију оптерећења ради са 
унутрашњом задатом вредношћу. У мануалном моду оптерећење котла може бити подешено 
ручно, нпр. приликом одржавања. 
 

Регулација притиска ваздуха за сагоревање:  
Регулациони сигнал делује на вентилатор ваздуха за сагоревање (фреквентни регулатор). 

Регулациони систем се активира кад је секвенца проветравања завршена. 
 

Регулација О2:  
Регулациони систем за мерење и регулацију садржаја О2 у продуктима сагоревања 

оптимизује карактеристику сагоревања ложишног постројења. Овај уређај се поставља у 
посебном командном орману у близини канала за димне гасове, а сама сонда на димни канал. 

У току рада горионика је активан механизам за корекцију смеше ваздух-гориво, а у циљу 
постизавања идеалне вредности О2 која је склона променама услед променљивих услова 
спољњег ваздуха и горива, а ради оптимизације карактеристика сагоревања и уштеде горива. 
Жељену вредност О2 поставља сервисер приликом пуштања у погон. 
 

Посебни захтеви за аутоматику 
Сви кодови и описи аларма са аутоматике морају се дистрибуирати и приказати на 

надређени систем управљања и надзора на српском језику. 
Ресет свих аларма са аутоматике мора бити могуће извести из надређеног система 

управљања и надзора. 
 
3.2 ВЕНТИЛАТОР ЗА ВАЗДУХ 
Вентилатор за ваздух је директно везан са електромотором и може бити интегрисан или 

одвојен и спојен каналом за ваздух. 
Ниво буке вентилаторa мора задовољавати важеће прописе о дозвољеном нивоу буке. Уз 

електромотор предвиђена је фреквентна регулација броја обртаја, којом се зависно од 
оптерећења котла регулише рад вентилатора. 

 
3.3 АКУМУЛАТОР ТОПЛЕ ВОДЕ 
Предвиђена су два акумулатора, сваки запремине 20 m3. Акумулатори топле воде су 

међусобно спојени и функционишу по принципу спојених судова. 
Акумулатори топле воде се израђују од челичног лима P235GH, цилиндричне 

конструкције, вертикалног типа, са ослонцима (ногама).  
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Акумулатори топле воде се израђују у складу са радионичком документацијом 
испоручиоца.  

По уградњи акумулатори се изолује минералном вуном у облози од алуминијума. 
 
3.4 ОДРАЖАВАЊЕ ПРИТИСКА 
Захтева се затворени систем одржавања притска. 

 
 

3.5 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ 
Циљ ових инсталација је да се добије одговарајући квалитет воде за рад и примарних и 

секундарних система.  
Инсталације за припрему воде укључују: 

 омекшавање воде, 

 филтере под притиском са филтерским врећицама, 

 хемијску припрему циркулационе воде. 
 

Општи део 
Пројектни захтеви у садашњој спецификацији су функционални захтеви и системи за 

припрему воде ће бити стручно пројектовани системи међународно признате производње који 
испуњавају све функционалне захтеве спецификоване у овом делу.  

Пројекат система за припрему воде ће бити адекватан за добијање будућег квалитета воде 
одговарајућег за нове инсталације (радијаторске термостате, балансне вентиле, контролне 
вентиле, циркулационе пумпе, плочасте топлотне измењиваче, мераче, блок вентиле, филтере, 
челичне цеви, итд.). Важни параметри које треба узети у обзир су спречавање корозије цевног 
система и опреме, спречавање запушења цеви, вентила, филтера, итд. честицама и муљем.  

 
Неће се прихватити хемијска припрема воде за слободни кисеоник дозирањем са 

нитритом, хидразином или сулфитом. 
Никакве додате хемикалије не смеју да носе ризик од развоја бактерија, гљивица, 

микроба или сл. у води која се користи за даљинско грејање.  
Предложене хемикалије које треба додати морају бити и одобрене од надлежних органа 

у Србији и међународно признате. Предложене хемикалије не смеју бити забрањене за  
Квалитет котловске (циркулационе) воде мора бити у складу са стандардом SRPS EN 

12953-10. 

 
Омекшивачи воде 
Опрема за омекшавање воде, пројектована да ради аутомаски, биће инсталисана за 

снабдевање дистрибутивних мрежа водом за допуњавање. Опрема ће укључивати следеће 
компоненте / функције:  

 омекшивачи воде за омекшавање сирове воде 

 хемикалије за рад / регенерацију омекшивача воде 

 pH кондиционирање 
Капацитет омекшивача воде треба да буде од 4m3/h до 5m3/h. Капацитет акумулационог 

резервоара треба спецификовати у понуди.  
Опрема ће се пројектовати за непрекидно аутоматско допуњавање дистрибутивних 

мрежа.  
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Обим набавке 
Јединице ће бити снабдевене контролним системом за аутоматски рад.  
Обим посла укључује набавку све потребне опреме, цевне мреже, резервоара, вентила, 

инструментације, електричних прикључака, итд. која се тражи за успостављање потребних 
функција система за припрему воде. Сирова вода ће се узимати из система за хладну воду.   

Понуда ће обухватити хемикалије, со, итд. у довољним количинама како би се 
обезбедио рад опреме за омекшавање воде за период од 6 (шест) месеци (једна грејна сезона) 
на основу запремине воде за допуњавање. Понуда ће обухватити опис/анализу укључених 
хемикалија, соли, итд. са спецификацијом количине укључене у понуду.  

Информације у погледу гарантних вредности и рада и трошкова одржавања ће бити 
приложене уз понуду. Хемикалије, соли, итд. примењене у овим обрасцима одговараће горе 
поменутој потрошњи у првој години рада.  

Излаз из постројења за омекшавање ће бити повезан на експанзиони резервоар са 
поцинкованим цевима, вентилима, мерачем и електро вентилом (прикљученим на експанзиони 
систем). 
 
 

3.6 ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ  
За обезбеђивање циркулације воде морају се инсталирати циркулационе пумпе са 

фреквентним претварачима укључујући темељ за сваку пумпу. 
 
Погонски мотори 
Погонски мотори ће бити индукционог типа, пројектовани за непрекидан рад и 

задовољавајући рад под атмосферским и климатским условима који преовладавају на лицу 
места. Мотори ће имати лежајеве који се подмазују машћу или уљем и биће директно купловани 
са пумпом помоћу флексибилних спојница. 

Mотор пумпног агрегата мора да буде предвиђен за рад са фреквентним регулатором. 
Mотор пумпног агрегата треба да буде дефинисан тако да поседује резерву у снази која 

је потребна због рада агрегата са променљивим бројем обртаја, тј. због управљања пумпом преко 
фреквентног регулатора. 

Стандарди: 

 Снага и димензије у складу са  EN 733.  

 Лежајеви пумпног агрегата у складу са EN 12756 
 
Степен заштите: 

 за мотор IP 54 
Добављач ће гарантовати да сва опрема и уређаји су погодни и поуздани у 

функционисању и амбијенталним условима у којима ће бити коришћени. 
Комплетирани ротор мотора ће бити статички и динамички балансиран и мотор ће бити 

ослобођен од абнормалних вибрација и буке под свим условима оптерећења. 
Мотор са електричним погоном ће бити пројектован и израђен комплетно у складу са 

релевантним IEC стандардима. 
Захтеви за пројектовање опреме ће бити испоштоване према EN 60204-1 (IEC 204-1). 
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Фреквентни претварачи 
Пумпе ће бити опремљене фреквентним претварачима контроле брзине који ће бити 

монтирани у контролном орману и који ће имати управљачки опсег од 0-110%. Регулатор ће 
имати Мануелно/Ауто радни мод са операцијама старта и искључења и локално/даљински рад. 
Пумпе ће се аутоматски укључити када прекид електричне енергије није дужи од 2,5 секунде. 

Долазни напон и фреквенција су исти као код мотора. 
Фреквентни претварачи ће укључити следеће: 

 излазна фреквенција ће бити 0...110% 

 линијска напојна јединица се састоји од главних прикључака и свих неопходних 
осигурача 

 линијска претварачка јединица укључује исправљач и пригушивач једносмерне струје 

 локална управљачка табла 

 измењивачка јединица Модулације ширине импулса или Директног управљања 
обртним моментом   

 сва неопходна управљачка опрема, примена картица и прикључне траке 

 јединица прикључка кабла за мотор 

 филтер виших хармоника 

 помоћне функције мотора 
 
Локална табла ће се налазити близу пумпи са најмање следећим функцијама: 

 локално/искључено/даљинско одабир управљања 

 старт/стоп команде 

 фреквентно подешавање 

 излазно показивање фреквенције 

 показивање оптерећења мотора 

 ауто/ручно функција 

 показивање статуса 
 
Најмање следећи аларми и блокаде требају бити укључене:  

 висока струја 

 висока температура 

 висока температура мотора 

 заштита загушења мотора 
Допремање такође треба да укључи неопходна баждарења, програмирања и испитивања 

фукционисања након инсталирања. 
 
Идентификација 
 
Све пумпе треба да носе видљиве, отпорне на корозију ознаке који показују: 
1. произвођача 
2. тип/пречник ротора 
3. број обртаја (r/min) 
4. запремински капацитет (dm3/s) 
5. напор 
6. потрошњу електричне енергије (kW) 
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7. максимални притисак (MPa или bar) 
8. пројектовану температуру (°C) 
 
Карактеристичне криве пумпи 
Равномерна и стабилна карактеристична крива ће бити достављена за све пумпе тако да 

паралелан рад са другим пумпама не може бити нестабилан. Произвођачи пумпи ће гарантовати 
да карактеристике пумпи ће имати исту криву како је наведено у тендерској документацији. 

Пумпе су променљивог протока и биће регулисане у складу са разликом притисака у 
мрежи грејања у изабраним тачкама. 

Пумпе ће испитати снабдевач према DIN 1944 II. Пумпе ће се поставити у складу са 
препорукама произвођача. 

Свака пумпа ће бити опремљена затварајућим вентилима, једним неповратним вентилом, 
једним вентилом за испуштање, индикаторима притиска и сензорима притиска.  

Пре старта пумпног агрегата од стране овлашћеног сервисера проверити саосност 
вратила пумпе и мотора, и при пуштању у рад извршити вибродијагностику. 

 
3.7 ОДВОД ДИМНИХ ГАСОВА 

 
Димни гасови се из котла изводе преко димног канала котла. На димни канал котла се 

надовезује димни канал, који се спаја са димњаком. Носећа конструкција димњачких канала, 
који нису самоносећи, је независна челична решеткаста конструкција на сопственом армирано-
бетонском темељу. Висину димњака прорачунати у складу са захтевима заштите животне 
средине. 

На димном каналу предвидети ревизиони отвор за улаз и кутије за скупљање и одвод 
воде која је продукт сагоревања. Одвод воде са димне стране предвидети цевима.  

Димњак је челичне конструкције, статички ослоњен на  носећу челичну конструкцију. 
Димњачки систем треба да буде произведена у складу са EN 1090-2 и EN 13084-7, и као 

производ са квалитетом који је потврђен CE знаком. 
 
Произвођач мора да има следеће стандарде: 

 EN ISO 9001  

 EN ISO 14001  

 EN ISO 3834-2  

 EN 13084-7  

 EN 1090-1 

 SCC сертификат 
 
Заваривање димњака урадити према следећим нормама: 

 Сертификат заваривања према EN ISO 9606-1/14732 

 Процедура заваривања према EN ISO 15609/15614-1 

 Контрола заваривања ENS 2 према EN 1090-2 

 НDT тест морају извршити особе са сертификатом према EN ISO 9712 
 
На димњаку на висини у складу са прописима предвидети мерна места за периодичну 

контролу емисије, са платформом и прикључком за напајање 230 V. На врху димњака такође 
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предвидети платформу у складу са прописима. Ослонце димног канала дати у грађевинском 
пројекту. 

 
3.8 ЦЕВОВОДИ И АРМАТУРА 
Између запорних вентила на улазу и излазу из котла и котла предвидети одговарајућу 

пролазно непролазну прирубницу. 
Цевоводи се ослањају на дужинама из доње табеле тако да је максимални угиб 5 мм за 

радне температуре 373 K: 
 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
Lmax (m) 1,9 2,1 2,8 2,8 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 
Дeбљинa изолације (mm) 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 

 
Повезивање опреме и котлова се изводи челичним цевима у квалитету P235GHTC1 
Антикорозиона заштита цевовода се врши са једним од премазних средстава у два слоја: 
- оловни минијум, према SRPS C.Т7.326, 327 
- цинк хромат, према SRPS C.Т7.322 
 
Цевоводе је потребно означити бојама и стрелицама које показују смерове струјања 

флуида у складу са Техничким прописима, према DIN 2404. 
 

ТОПЛОВОД 
ПОТИС / 
ПОВРАТ 

ЦИНОБЕР ЦРВЕНО / 
КОБАЛТ ПЛАВО 

ОДЗРАКЕ  БРАОН 
ПРЕЛИВ 
ЕКСПАНЗИОНОГ СУДА 

 ЦРНО 

ВОДОВОД  ЗЕЛЕНО 
ОМЕКШАНА ВОДА  СВЕТЛО ЗЕЛЕНО 
КОМПРИМОВАНИ 
ВАЗДУХ 

 ПЛАВО 

 
Неизоловани цевоводи се боје целом дужином. 
Неизолована опрема се боји целом површином. 
Изоловани цевоводи се боје на прирубницама и точковима вентила, док се цевоводи 

већих дужина додатно обележавају тракама одговарајуће боје. 
Као материјал за термоизолацију се користи минерална вуна у облози од Ал лима ≠0.55 

следећих карактеристика:  
- Тип: ВУНИЗОЛ, 
- Густина: 80-110 kg/m3, 
- У монтираном стању на цевоводу 150 kg/m3, 
- k = 0,05 W/mK. 
 
 
3.9 ПРОБНИ ПОГОН 
Пробни погон, у трајању највише 7 дана, подразумева да ће се извршити подешавање 

котловског постројења, испитивање и обука погонског особља. 
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Услов за почетак пробног погона је исправан рад свих сигурносних система (блокада) 
што мора бити потврђено записником. О току пробног погона сачињава се Протокол који 
потписују Понуђач и Наручилац. Почетак пробног погона констатује се записнички уз обавезно 
присуство Наручиоца. 

Извођач је дужан да обезбеди стално присуство стручног лица у току пробног погона. За 
време пробног погона Извођач води дневник погонских параметара и уписује вредности на 
сваких сат времена са манометара и термометара, где постоје, односно са PLC –a. 

У току пробног погона сви остали радови на котлу и у котларници се прекидају. 
Успешност пробног погона се доказује континуалним радом у трајању 72 сата уз 

постизање максималне продукције у трајању минимално 2 сата. Завршетак пробног погона 
констатује се записнички. 

 
3.10 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОТЛАРНИЦИ 

Приликом набавке материјала и опреме извођач радова мора да се придржава следећег: 
- Сва опрема и материјал предвиђен за уградњу мора бити неупотребљаван (нов), 
- Сав уграђени материјал и опрема мора имати атесте (гарантне листове, сертификате) у 
складу са важећим прописима, који се на захтев стручног надзора достављају на увид пре 
уградње, 
- Додатни материјал за заваривање мора имати атесте у складу са важећим SRPS нормама, 
који се на захтев стручног надзора достављају на увид пре уградње. 
Приликом израде и монтаже извођач радова мора да придржава следећег: 
- Радови се изводе према одобреној пројектно техничкој документацији. 
- При извођењу радова извођач мора да се придржава упутстава који су саставни део 
пројекта и Конкурсне документације. 
- Захтеви квалитета материјала, опреме и радова дефинисани су одобреном пројектном 
документацијом и Конкурсном документацијом. 
- Наручилац има право да захтева додатно испитивање квалитета материјала и 
изведених радова код акредитоване организације. 
- Пре почетка заваривања Извођач је дужан да сачини и достави стручном надзору 
технологије заваривања као и квалификације технологија, WPQR која се састоји од WPS, 
записника о испитивању и Одобрења – WPAR. Технологија заваривања за предметни спој 
мора бити квалификована према групи стандарда SRPS EN ISO 15614. Квалификација 
технологије, WPQR, саставни је део атестно техничке документације. 
- Извођење заваривачих радова мора бити према достављеним квалификованим 
технологијама. Квалитет завареног споја дефинисан је у пројектно техничкој документацији 
и важећим SRPS стандардима. 
- Заваривање могу да врше само заваривачи који имају уверење за ту врсту и положај 
заваривања према стандарду SRPS EN 287-1 или SRPS EN ISO 9606-1, које извођач доставља 
стручном надзору на увид пре почетка заваривачких радова. 
- Радови морају да буду изведени са стручном радном снагом, стручно и квалитетно 
према важећим стандардима за ову врсту постројења 
- Извођач својим радницима мора да обезбеди сав потребан материјал и алат за 
извођење радова Извођач је у обавези да обезбеди и сву потребну механизацију за извођење 
радова. 
-  
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Безбедност и здравље на раду: 
- Извођач је дужан да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са 
законом - Закон о планирању и изградњи, члан 152, став 4 
- Извођач је дужан да достави елаборат о уређењу градилишта који мора да садржи изјаву 
извођача да су сви радници који раде на градишту обучени из области безбедности и здравља 
на раду у складу са законом. 
- Пре почетка радова извођач је дужан да у сарадњи са Наручиоцем изради План 
превентивних мера. 

 
Техничка испитивања цевовода за воду у котларници 

Заварени спојеви испитују се 100% визуелно и радиографски према технологијама 
заваривања, а минимално 30%. 

Контролу квалитета завареног споја може вршити организација акредитована према 
SRPS ISO 17025, особље које врши захтевана испитивања мора бити оспособљено према SRPS 
EN 473. 

Испитивање се врши према стандардима: 

 Визуелна контрола SRPS EN ISO 17637 

 Радиографско испитивање SRPS EN ISO 17636 

 Нивои прихватљивости за грешке дефинише се технологијом заваривања, према SRPS 
EN ISO 5817. 

 
По завршеној монтажи опреме и цевовода треба извршити појединачно испитивање 

сваког елемента опреме, односно цевовода а затим комплетног уређаја уколико је технолошки 
то изводљиво. 

Све агрегате са погонским електромотором пре првог укључивања проверити да ли су 
заштићени од струјног удара на спољни додир и да ли је извршена електро заштита мотора на 
преоптерећење. 

Пре првог пуштања треба ручно проверити да ли се обртни склопови лако окрећу и да ли 
су спојнице правилно постављене. 

Прво укључивање треба да буде краткотрајно да би се избегле евентуалне хаварије. 
Код опреме сложеније конструкције пре прве пробе мора се добро проучити погонско 

упутство и према њему поступити. 
Цевоводе и арматуру треба испитати хладним воденим притиском сагласно прописима 

за опрему под притиском. 
Поред опреме и цевовода треба извршити проверу рада свих локалних и даљинских 

мерних инструмената и регулационих кругова са регулационом арматуром. Посебно треба 
проверити да ли је извршена деблокада сигурносних вентила и да ли су њихови издуви прописно 
изведени у атмосферу. 

 
 

Гарантно испитивање 
 

Услов за завршетак посла је извршено гарантно испитивање котлова којим се доказују 
њихови гарантовани параметри и целог постројења. Обим гарантног испитивања и обавезе 
везане за исто дати су у Поглављу III Техничка спецификација.  
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Обавезе везане за гарантно испитивање дате су у Техничкој спецификацији (Поглавље 
III конкурсне документације). 

 
 
3.11 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ 

ПОДСТАНИЦА 
 
Топловод 

Сви елементи топловодне мреже треба да су израђени од новог и првокласног материјала. 
Испоручиоци предизолованог цевовода и опреме дужни су да за своју опрему доставе 
монтажеру односно Инвеститору атесте који морају да одговарају захтевима условљеним 
техничком документацијом. 
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ИСПОРУКУ КОМПОНЕНТИ  ПРЕДИЗОЛОВАНИХ КРУТО 
СПОЈЕНИХ ЦЕВОВОДА: 

 
1. Предизоловане цеви, SRPS EN 253 
1.1 предизоловане цеви, треба да буду усаглашене са захтевима важећег встандарда SRPS 
EN 253.  
1.2  понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих цеви.Понуђач 
треба  да достави примерак уверења/ сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 
10204:2004, при свакој испоруци у фази реализације уговора 
1.3. технички услови за израду и испоруку: 
• стање површине цеви мора бити у складу са важећим стандардом EN ISO 8501-1. 
• слободни крајеви челичне цеви су дефинисаних дужина са максималном толеранцијом: 
200±50 мм. 
1.4. Документ којим се потвђује усаглашеност понуђених производа пре испоруке су 
сертификати о завршном контролисању, издати од контролне организације акредитоване 
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Документа треба доставити за сваку испоруку у фази 
реализације уговора. 
 
2.    Предизоловани лукови, SRPS EN 448 
2.1  предизоловани лукови, треба да буду усаглашени са захтевима важећег стандарда  SRPS 
EN 448 
2.2    понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих лукова. Понуђач треба 
да достави примерак   уверења/ сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 
10204:2004, за сваку испоруку у фази реализације уговора. 
2.3  димензије кракова су:                 
                                            Л=1000 мм , за пројектну класу „Б“,   (DN≤EN300) ,  
                                            Л=1500 мм , за пројектну класу „Ц“, (DN>DN300). 
2.4. технички услови за израду и испоруку предизолованих лукова у свему су исти као и за 
цеви, осим за испитивања заварених спојева на челику, сагласно Табели 12 важећег 
стандарда , SRPS EN 13941. 
 
2.5. документ којим се потвђује усаглашеност понуђених производа пре испоруке су 
сертификати о завршном контролисању, издати од контролне организације акредитоване 
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према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Документа треба доставити за сваку испоруку у фази 
реализације уговора. 
 
3.     Неумрежена термоскуплјајућа спојница са чеповима,  SRPS EN 489 
3.1. Термоскуплјајућа спојница треба да буде усаглашена са захтевима важећег стандарда 
SRPS EN 489 
3.2.  Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених спојница. Понуђач треба да достави 
примерак   уверења/ сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204:2004, за сваку 
испоруку у фази реализације уговора. 
3.3.   Дужина термоскуплјајуће спојнице је Л=700 мм. 
3.4.  документ којим се потвђује усаглашеност понуђених производа пре испоруке су 
сертификати о   завршном контролисању, издати од контролне организације акредитоване 
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Документа треба доставити за сваку испоруку у фази 
реализације уговора. 
 
4.     Неумрежена термоскуплјајућа завршна спојница (муф), SRPS EN 489 
4.1. Завршна спојница треба да буде усаглашена са захтевима важећег  стандарда 
SRPS EN 489 
4.2. Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених завршних спојница. Понуђач 
треба да достави примерак уверења/ сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 
10204:2004, за сваку испоруку у фази реализације уговора. 
4.3. Дужина термоскуплјајуће завршне спојнице је Л=500 мм за пројектну класу „Б“ и 
„Ц“. 
4.4. Документ којим се потвђује усаглашеност понуђених производа пре испоруке,  су 
сертификати о завршном контролисању, издати од контролне организације акредитоване 
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Документа треба доставити за сваку испоруку у фази 
реализације уговора. 
 
Упоредни преглед припадајуће пратеће опреме за тип 1 спојнице: 
1. Термоскуплјајуће спојнице - Тип 1 
• буксне 
• одстојници 
• одзрачни чепови 
• завршни чепови 
• флекице 
• бутил-каучук 
• цануса трака 
• филм трака 
 
 
5. Завршна капа              
5.1  понуђач треба да наведе произвођача/е понуђених завршних капа. Понуђач треба да  
достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно ЕН 10204:2004. за сваку испоруку у 
фази реализације уговора. 
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6. Пролаз кроз зид  
6.1  понуђач треба да наведе произвођача/е понуђених пролаза кроз зид. Понуђач треба да 
достави примерак уверења/ сертификата 3.1 сагласно EN 10204:2004. за сваку испоруку у 
фази реализације уговора. 
 
7.  Предизолована комбинована зауставна арматура – вентили, са два сервисна вентила,  
     SRPS EN 488 
7.1.    Предизолована комбинована зауставна арматура – вентили, са два сервисна вентила , 
треба да буде 
          усаглашене са захтевима важећег стандарда  SRPS EN 488 
7.2.    понуђач треба да наведе произвођача/е нуђене предизоловане комбиноване зауставне 
арматуре.  
          Понуђач треба  да достави примерак уверења/ сертификата 3.1 сагласно европском 
стандарду EN 10204:2004, за сваку испоруку у фази реализације уговора. 
7.3.   димензије предизоловане комбиноване зауставне арматуре за пројектну класу “Б“, 
(DN≤DN300), су: 
          Л=1500 мм, а димензије предизоловане комбиноване зауставне арматуре за пројектну 
класу “Ц“,  
          (DN>DN300), могу бити у  распону од: Л= 2000 мм – 2400 мм. 
7.4. услови за израду предизоловане комбиноване зауставне арматуре у свему су исти 
као и за цеви, осим за испитивања заварених спојева на челику, сагласно Табели 12 важећег 
стандарда SRPS EN 13941.  
7.5.     предизолована комбинована зауставна арматура до DN 200 (укњучујући и DN 200), 
треба да буду типа пуног пресека лопте, а од DN 250 са редукованом лоптом за једну 
димензију мање у односу на номинални пречник, понуђач је у обавзи да по захтеву 
Наручиоца, понуди лопте и са пуним пресеком. 
7.6.    Понуђач је у обавези да, као саставни део ове понуде, за сваки тип  достави фотокопије 
Изјаве о услаглашености од произвођача арматуре којима се потврђује усаглашеност и то: 
7.6.1. Сертификат о усаглашености у складу са захтевима Правилника о техничким 
захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском -  
Службени гласник РС бр. 87/2011, издат од именованог тела у Републици Србији или 
7.6.2. Сертификат о усаглашености у складу са захтевима Директиве за опрему под 
притиском PED 97/23/CЕ или 2014/68/EU издат од нотификованог тела у Европској унији и 
Решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености у складу са 
Уредбом о начину признавања иностране исправе и знакова усаглашенсоти Службени 
гласник РС бр. бр. 98/09. 
          Понуђач је у обавези да за сваку испоруку арматуре достави комплетну документацију 
у складу са примењеним поступком  оцењивања усаглашености (модулом) према захтевима 
Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености 
опреме под притиском – Службени гласник РС бр. 87/2011 или захтевима Директиве за 
опрему под притиском  PED 97/23/ЦЕ или 2014/68/ЕU. 
7.7.  документ којим се потвђује усаглашеност понуђених производа пре испоруке су 
сертификати о завршном контролисању, издати од контролне организације акредитоване 
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Документа треба доставити за сваку испоруку у фази 
реализације уговора. 
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Специфични захтеви: 
• Т- кључ и/или помоћни продужени адатпер  
У зависности од запорне арматуре, у раду се користе Т-кључ и/или помоћни продужени 
адаптер са коничним имбусом који се поставлја вертикално на арматуру. Т-кључ/помоћни 
продужени адаптери  
морају да се уклапају са одговарајућим вентилима. Т-кључ/помоћни продужени адаптер се 
испоручује у дужини од 1000 мм. 
• Редуктор 
Запорна арматура већа од DN 200 испоручује се или са уграђеним редуктором на ручни или 
елктромоторни погон или као ручни мобилни редуктор који би био прилагођен за отварање 
више вентила. 
 
8.      Предизоловане П и Т рачве, SRPS EN 448 
8.1. предизоловане Т и П рачве, треба да буду усаглашене са захтевима важећег стандарда  
         SRPS EN 448. 
8.2.  понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених фитинга.Понуђач треба  да достави 
примерак уверења/  
        сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204:2004, за сваку испоруку у 
фази реализације  
         уговора. 
8.3. димензије кракова  су:   Л=1000 мм за пројектну класу„Б“, (DN≤DN300), и   
      Л=1500 мм за пројектну класу „Ц“, (DN>DN300). 
8.4. технички услови за израду и испоруку предизолованих рачви у свему су исти као 
и за цеви, осим за 
         испитивања заварених спојева на челику, сагласно Табели 12 важећег стандарда SRPS 
EN 13941 
8.5. документ којим се потвђује усаглашеност понуђених производа пре испоруке су 
сертификати о завршном контролисању, издати од контролне организације акредитоване 
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Документа треба доставити за сваку испоруку у фази 
реализације уговора. 
   
9.      Предизолована редукција, SRPS EN 448 
9.1. предизолована редукција треба да буде усаглашена са захтевима важећег 
стандарда SRPS EN  448 
9.2. понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих редукција. 
Понуђач треба да  достави примерак уверења/ сертификата 3.1 сагласно EN 10204:2004, за 
сваку испоруку у фази реализације уговора. 
9.3. технички услови за израду И испоруку предизолованих редукција у свему су исти 
као и за цеви, осим: 
            - испитивања заварених спојева за челичне делове и обложне цеви, који треба да су у 
складу са SRPS EN  448, 
9.4.   Документ којим се потвђује усаглашеност понуђених производа пре испоруке су 
сертификати о       завршном  контролисању, издати од контролне организације акредитоване 
према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Документа треба доставити за сваку испоруку у фази 
реализације  уговора. 
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10.   Компоненете А + Б 
10.1 понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених компоненти. Понуђач треба да достави 
примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно захтевима европског стандарда ЕN 10204:2004, 
за сваку испоруку у фази реализације уговора. 
• понуђач је у обавези да ПУР – пену испоручи : 
• до DN 200, спремно за ручно или машинско наливање спојница, а 
• од DN 200, спремно за машинско наливање спојница. 
 
11.      Предизоловане  фиксне тачке, SRPS EN 448 
11.1 предизолована фиксна треба да буде усаглашена са захтевима важећег стандарда 
SRPS EN  448 
11.2. понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих фиксних тачака. 
Понуђач треба да достави примерак уверења/ сертификата 3.1 сагласно ЕN 10204:2004, за 
сваку испоруку у фази реализације уговора.  
 11.3.  Понуђач је у обавези да достави податке о максималним силама које понуђене 
предизоловане чврсте тачке могу да   прихвате. Тражене податке доставити на оригиналном 
документу произвођача предизолованих чврстих тачака.12.3  
         Дужина предизоловане чврсте тачке је Л=1500 мм за пројектну класу „Б“ и „Ц“.        
11.4. технички услови за израду и  испоруку предизолованих фиксних тачака у свему су исти 
као и за цеви, осим испитивања заварених спојева, који треба да су у складу са  SRPS EN  
448. 
12.       Експанзиони јастуци 
Понуђач треба у фази реализације уговора да достави декларацију произвођача 
компензационих јастука са основним карактеристикама, и то: релативна деформација, 
заостала деформација, садржај отворених и затворених ћелија, густина, моћ упијања воде. 
Компензациони јастуци служе за прихватање дилатација предизолованих цевовода  код Л-, 
З- и У-компензатора, рачвама, редукционим и завршним спојницама, запорним 
арматурама, као и на највишим и на најнижим тачкама.  
Компензациони јастуци морају бити усаглашени са техничком документацијом. 
 

Топлотне подстанице 
 
Топлотне подстанице су изведене као компактне предфабриковане топлотне подстанице 

и израђена је по одредбама DIN 4747. Сви елементи топлотне подстанице су фабрички 
међусобно повезани цевоводима и арматуром и постављени на челично постоље. Такође су 
електро уређаји и мерни уређаји функционално повезани са командним орманом подстанице. 

Режим рада топлотне подстанице је непрекидан или са прекидима, са ноћним снижењем. 
Спољни температурни сензор је намештен на северној страни фасаде или њему 

најближем месту (североисточни или северозападно) и у складу са правилима добре праксе у 
погодној удаљености од прозора, врата, балкона или других топлотних извора. 

Сви електрични елементи су повезани и спремни за прикључак на електричну мрежу 230 
V, 50 Hz. 

Топлотне подстанице су опремљене својим командним електро орманима који се 
прикључују на електро мрежу у просторији подстанице сваког од потрошача. 
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ПРИЛОГ 4:  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  РАДОВА 
 
 

4.1 ВАЖЕЋИ СТАНДАРДИ И ПРОПИСИ 
 
- Услови за испитивање кабла одређени су према SRPS N.C5.020/64; SRPS N.C5 220/64 

и SRPS N.C0.030/66. 
- У складу са правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од 

атмосферског пражњења (Сл.лист SRJ 11/96, SRPS IEC 1024-1-1), а сав материјал који 
буде употребљен за градњу ове инсталације мора бити од првокласног материјала како 
у погледу квалитета тако и у погледу израде, а у складу са SRPS N.B4901 до 950. 

- Проводници коришћени за инсталацију изједначења потенцијала одговарају 
захтевима из SRPS IEC 1024-1 

- Проводници каблова израђују се од бакра или алуминијума као вишежични секторског 
облика. Конструкција бакарног и алуминијумског проводника и електрични отпор 
одговарају SRPS N. C0.015, klasa 2. IEC 228,  каблови ее означавају према стандарду 
SRPS.N.CO.010. 

- Каблови са изолацијом од импрегнисаног папира и металним плаштом, за називне 
напоне до 60kV; према SRPS N.C5.020:  

- Испитивање каблова са изолацијом од импрегнисаног папира и металним плаштом, за 
називне напоне до 60kV; према SRPS N.C5.025:  

- Каблови са изолацијом од термопластичних маса на бази поливинилхлорида, са 
плаштом од поливинилхлорида или термопластичног полиетилена за напоне до 10 kV 
према SRPS N.C.220: 

- Испитивање каблова са изолацијом од термопластичних маса на бази 
поливинилхлорида, са плаштом од поливинилхлорида или термопластичног 
полиетилена за напоне до 10 kV. Према SRPS N.C5.225: 

- Каблови са изолацијом од термопластичног или умреженог полиетилена, са плаштом 
од термопластичних или еластомерних маса,  за називне напоне од 1kV до 35 kV; 
према SRPS N.C.230: 

- Испитивање каблова са изолацијом од термопластичног или умреженог полиетилена, 
са плаштом од термопластичних или еластомерних маса,  за називне напоне од 1kV до 
35 kV; према SRPS N.C5.235: 

- Каблови са изолацијом од термопластичне масе на бази поливинил хлорида за напоне 
до 10 kV испитује се по SRPS. N.C5.225/75  

- Каблови са изолацијом од умреженог полиетилена за напоне до 35 kV испитује се по 
SRPS. N.C5.235 

- Сав материјал који буде употребљен за градњу ове инсталације мора бити од 
првокласног материјала како у погледу квалитета тако и у погледу израде, а у складу 
са SRPS N.B4901 до 950 и DIN VDE 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилник о садржини, начину и поступку 
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израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр.20/15); 
- Закон о мерним јединицама и мерилима; 
- Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС“ бр.36/2009); 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015, 77/2015, 
58/2016, 96/2016 и 67/2017); 

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Службени лист СФРЈ“ бр.53/88, 54/88 28/95); 

- Правилник о техничким и другим захтевима за утврђивање пожарног оптерећења и 
степена отпорности према пожару („Сл. гласник РС“ бр.74/2009); 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Сл. 
гласник РС“ бр.21/2009); 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
(„Службени лист СРЈ“ бр.11/96);  

- Правилник о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на 
отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације 
удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Сл. лист СФРЈ “, бр. 24/90) 

- Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о 
усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Сл. гласник 
РС”, бр. 98/2009) 

- Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Сл. 
гласник РС”, бр. 98/2009) 

- Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. 
гласник РС”, бр. 98/2009) 

- SRPS ISO 3864-1:2012 Графички симболи – Боје и знакови сигурности – Део 1: 
Принципи пројектовања знакова сигурности и ознака сигурности 

- SRPS N.S6.061 – Алармни системи. Јединице за напајање. Критеријуми и методе 
испитивања радних карактеристика; 

- VDS 2102:2001 Maintenance-free Lead Acid Batteries for Alarm Systems - Requirements 
and Test Methods  

-  SRPS EN 61056-1:2010 Оловне батерије опште намене (типови са регулацијом помоћу 
вентила) - Део 1: Општи захтеви, функционалне карактеристике - Методе испитивања 

- SRPS EN  61056-2:2010 Оловне батерије опште намене (типови са регулацијом помоћу 
вентила) - Део 2: Мере, прикључци и обележавање 

- SRPS N.C0.075 – Електроенергетика. Испитивање проводника и каблова. Отпорност 
према горењу; 

- SRPS EN 60332-1:2009 Испитивања електричних и оптичких каблова у условима 
пожара - Део 1-3: Испитивање вертикалног ширења пламена на појединачном 
изолованом проводнику или каблу. 

- SRPS EN 50290-4-1:2010 Комуникациони каблови - Део 4-1: Општа разматрања за 
коришћење каблова - Услови околине и аспекти у погледу безбедности. 

- SRPS EN 12101-2:2015 Системи за контролу дима и топлоте — Део 2: Спецификације 
уређаја за природно одвођење дима и топлоте 
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- SRPS HD 60364-1:2012 Електричне инсталације ниског напона - Део 1: Основни 
принципи, оцена општих карактеристика, дефиниције 

- SRPS HD 60364-5-51:2012 Електричне инсталације у зградама Део 5-51: Избор и 
постављање електричне опреме - Општа правила 

- SRPS HD 60364-5-52:2012 Електричне инсталације ниског напона - Део 5-52: Избор и 
постављање електричне опреме – Електрични развод 

- SRPS EN 60364-6:2012 Електричне инсталације ниског напона - Део 6: Верификација  
- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона Сл. 

гласник РС бр.53/88 
- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима Сл. Гласник  

бр.54/2015. 
 

4.2 ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
ОПШТИ УСЛОВИ 
Ови услови су саставни део пројекта и извођач је дужан да их се придржава. 
Понуђачи су дужни поднети понуду за све позиције наведене у приложеној 

спецификацији. 
Документација одобреног пројектног елабората служи као база за састављање уговора. 
Уговор се сматра закљученим кад се уговорне стране писмено споразуму о извођењу 

радова по одобреном елаборату и о цени. Поред тога, уговор мора да садржи још и следеће: 
- рок почетка и завршетка радова, 
- начин наплате обављених послова, 
- уговорне пенале, 
- гарантни рок, 
- надзор Инвеститора над извођењем постројења, 
- обавезу Извођача да постројење изради према одобреном пројекту и у складу са 

постојећим важећим стандардима, техничким упутствима и нормама, као и да се мора 
придржавати Правилника о заштитним мерама при раду. 

Пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да се детаљно упозна са комплетном 
документацијом и да све своје примедбе, уколико их има, благовремено достави Надзорном 
органу, преко грађевинског дневника. Извођач је такође обавезан да прегледа градилиште и 
утврди стање грађевинских радова. Нађене недостатке - примедбе обавезан је да пријави 
Инвеститору, па са њим, Надзорном органу и са Пројектантом да постигне споразум о радовима 
или евентуалним изменама. 

Извођењу радова се не сме приступити без грађевинске дозволе коју прибавља 
Инвеститор. 

Уграђени материјал и опрема мора да одговара техничким прописима и стандардима. 
Ако Надзорни орган буде захтевао испитивање неког материјала, Извођач ће га поднети на 
испитивање признатој установи, а трошкове уколико материлај одговара, наплатиће посебно као 
вишак рада, с тим што има право на сразмерно продужење рока. Уколико материјал не одговара 
стандардима, трошкове сноси Произвођач. 

Ако није другачије договорено, сав материјал за уградњу мора бити неупотребљаван 
(нов). 

Ако уграђује материјал Инвеститора, Извођач ће га прегледати, па ако сматра да није 
квалитетан, одбиће угадњу писменом констатацијом у грађевинском дневнику. 
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Ако и поред тога Надзорни орган буде наредио да тај материјал угради, Извођач ће га 
уградити али не одговара за њега, нити за последице те уградње, с тим што се и део инсталације 
у који се материјал уграђује изузима из гаранције. 

Сва опрема која се угра|ује мора бити снабдевена одговарајућим атестима. 
Извођач је дужан: 
- да постројење изводи по одобреном пројекту, 
- да постројење изводи сагласно техничким прописима, упутствима и стандардима, 
- да предузме све потребне мере за сигурност радника, пролазника и саобраћаја, као и 

за сигурност постројења које се изводи и суседних објеката, 
- да изврши правилну организацију посла тако да што мање омета рад других предузећа 

или служби, 
- да у току извођења радова унесе у пројекат и графички прикаже црвеним тушем, сва 

настала одступања од одобрене документације. 
Ако Извођач утврди да монтажни радови неће бити завршени у уговореном року, 

потребно је да према раније договореној процедури, пре истека рока, обавести Инвеститора, уз 
образложење закашњења. 

У цену монтаже постројења урачунато је: 
- потпуна монтажа, испитивање и регулација, 
- обука послуге корисника постројења одмах по довршењу монтаже, 
- дневнице и друге надокнаде за монтере и друго особље које је запослено на извођењу 

радова, 
- извршење свих потребних испитивања и пробног погона. 
Ако Извођач за време монтаже примети да се морају извести накнадни радови на 

постројењу који нису обухваћени у погодбеном предрачуну, или измене које могу имати уплива 
на учинак или на обим радова, дужан је одмах поднети Инвеститору предрачун за те накнадне 
радове или измене. 

Извођач ће приступити извођењу накнадних радова или измена, тек пошто Инвеститор 
одобри предрачун за те радове. 

Извођач мора водити прописану грађевинску књигу и грађевински дневник. 
Извођач је на градилишту одговоран једино Надзорном органу и са њим општи преко 

грађевинског дневника. 
Наређења Надзорног органа, телефоном или писмено, обавезни су за Извођача тек кад се 

упишу у дневник. На све захтеве Извођача, Надзорни орган мора донети решење у уговореном 
временском року. У противном, Извођач има право на сразмерно продужење рока, или накнаду 
штете услед застоја. 

Радове наведене у спецификацији Извођач ће извести са потребним бројем својих 
струјних монтера и помоћника монтера. Број помоћног стручног и помоћног особља за 
извршење уговорених радова одређује Извођач по свом нахођењу, водећи при томе рачуна о 
одржавању уговореног рока. 

За оверу грађевинске књиге, дневника и других службених докумената, као и за надзор 
над радовима, Инвеститор је дужан одредити једно своје стручно лице које ће га уједно 
заступати у свим пословима у вези извођења уговорених радова. Име тог лица Инвеститор је 
дужан писмено саопштити Извођачу и Водећем монтеру, односно Руководиоцу градилишта. 

Све инсталације морају бити испитане. 
Испитивање свих инсталација мора вршити Извођач радова, уз обавезно присуство 

Надзорног органа. 
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О извршеним испитивањима састављају се записници који морају садржати: 
- предмет испитивања, 
- попис лица која су вршила и присуствовала испитивању, 
- датум испитивања и време испитивања, 
- околности под којима се врши испитивање (температура, киша, снег), 
- начин испитивања, са назнаком апарата и уређаја помошу којих је вршено 

испитивање, 
- резултате испитивања са тачно добијеним резултатима, 
- својеручни потпис лица која су вршила испитивање и која су присуствовала 

испитивању. 
Као завршетак монтажних радова сматра се дан када Извођач поднесе Надзорном органу 

писмени извештај о завршетку уговорених радова и овај то писмено потврди у грађевинском 
дневнику, односно затражи од Инвеститора писмено да се образује Комисија за технички 
пријем. 

Пре подношења захтева надлежном органу за извршење техничког пријема објекта и 
добијање одобрења за пуштање у рад, Инвеститор одре|ује стручна лица која ће извршити 
интерни технички преглед извршених радова према пројекту. О интерном техничком прегледу 
сачињава се извештај. 

За технички пријем Извођач, односно Инвеститор, дужан је комплетирати следећу 
документацију: 

- одобрење за градњу објекта укључујући сагласности надлежних установа 
(електроенергетска, ПТТ, водопривредна...) 

- комплетну инвестиционо техничку докумeнтацију, електропројекте са унесеним 
допунама и изменама које су настале у току градње објекта, 

- оцену овлашћене стручне установе да су при пројектовању примењене приписане 
мере и нормативи заштите на раду, 

- атестну документацију употребљеног материјала и опреме, 
- дневник рада, 
- протокол о испитивању уземљења и громобранске инсталације објекта, 
- упутства са шемама инсталације за пуштање у рад. 
Комисија за технички пријем дужна је прегледати сву напред наведену документацију, 

као и комплетно изграђени објекат. По завршеном раду, Комисија даје мишљење да ли је објекат 
изведен по пројекту, да ли се објекат може пустити у рад и под којим условима.  

Након добијања употребне дозволе од надлежног органа, објекат се може пустити у рад. 
Гарантни рок за квалитет монтажних радова је рок предвиђен законским прописима, 

уколико у уговору није другачије одређено. За уграђену опрему важи гаранција произвођача. 
Ако се на захтев Извођача не изврши благовремено пријем, гарантни рок тече од истека рока 
када је пријем требало извршити, а за уграђену опрему важи гаранција Произвођача. 

Уколико пуштање објекта у рад након добијања употребне дозволе буде одложено после 
уговореног временског периода и више, мора се образовати интерна стручна комисија за 
технички пријем, извршити поновни преглед објекта, укључиво и поново испитивање 
инсталација и уређаја. 

О овом прегледу Комисија сачињава записник и даје мишљење о стању објекта за 
пуштање у погон. 

Недостаци по налазу морају се отклонити пре пуштања објекта у погон. 
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После пуштања објекта у рад треба вршити најмање два пута годишње периодични 
преглед свих постројења и уређаја. Преглед врши стручна комисија коју формира надлежни 
руководилац. Периодични преглед обухвата проверу исправности свих уређаја. 

О извршеном прегледу постројења и уређаја стручна Комисија подноси писмени 
извештај о стању постројења и даје предлог за отклањање недостатака. 

Постројења и уређаји морају имати Дневник рада у који се уписују, у одређеним 
временским размацима (једном месечно), сви потребни подаци из којих се може лако видети 
нормалан рад постројења као и одступање од прописаних услова рада. 

 
УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Ови технички услови су саставни део пројекта за извођење електричних инсталација и 

обавезни су за Извођача радова. 
Радове по овом пројекту може изводити само Радна организација која је регистрована за 

извођење радова предвиђених пројектом. 
Све радове по овом пројекту треба изводити у складу са важећим техничким прописима 

и стандардима.  
Важност стандарда и прописа рачуна се на дан техничког пријема објекта, тако да се 

морају применити све у међувремену настале измене. 
Уграђени материјал и опрема морају бити у складу са важећим СРПС стандардима. 

Посебно обратити пажњу на процедуру атестирања, уколико је предвђена и увозна опрема. 
Радове по овом пројекту може изводити само радна организација са квалификованом 

радном снагом.  
Сав материјал употребљен за ову инсталацију мора бити првокласног квалитета. 
Приликом извођеwа радова Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима. 

Ако би се изведени радови при монтажи електричне инсталације непотребно или услед 
немарности оштетили, трошкове штете сносиће Извођач електричне инсталације. 

Рушење и сечење гвоздене арматуре бетонских греда и стубова не сме се вршити без 
знања и одобрења Надзорног органа за ове радове. 

Каблове и проводнике полагати у правим линијама, сашто мање кривина. Полупречник 
кривине не сме бити мањи од 15D, где је D спољашњи пречник каблова. При постављању 
каблова или проводника у цеви, сви они који припадају једном струјном кругу морају бити 
постављени у једну цев. 

Металне заштитне облоге цеви и каблова не смеју бити употребљене као повратни 
проводници за заштитно уземљење. 

Цеви положене у зиду или поду не смеју се прекрити материјалом који би их нагризао. 
Спајање проводника може се вршити само у спојним разводним кутијама, ормарима, 

батеријама и шахтовима. 
У влажним просторијама инсталација мора бити у водонепромочивом извођењу. 
При паралелном полагању, хоризонталне водове јаке и слабе струје треба полагати на 

следећи начин: 
- при врху зида полажу се водови телекомуникација, 
- на 10цм испод ових полажу се водови енергетике, 
- разводне кутије на овим водовима постављају се само једна испод друге, под углом од 

45 
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На местима укрштања која се изводе под правим углом, растојања изме|у ове две 
инсталације морају бити најмање 10 cm. Ако то није могуће, поставља се изолациони уметак 
дебљине 3цм. 

При паралелном полагању водова електричне инсталације са димним каналима, гасним, 
парним, водоводним и канализационим цевима треба одржати растојање најмање 5cm, а при 
њиховим укрштањима од најмање 3 cm. У оба случаја према топловодним цевима треба 
поставити топлотну изолацију. 

Прекидаче и осигураче поставити само на фазне проводнике. Све инсталационе 
прекидаче поставити на страни отварања врата. 

Разводни ормани затвореног или херметског типа уграђују се на 1,7 m од пода или као 
слободно-стојећи, а отворене табле на 2,2 m од пода (средња линија). 

Главни напојни водови између ормара морају бити из једног дела и трајно положени на 
потребним местима и механички заштићени. 

Разводни ормари у инсталацији морају испуњавати следеће услове: 
- спољни изглед ормара не сме нарушавати естетске норме, 
- морају бити монтирани или у зид или слободно стојећи, 
- врата морају имати браву са кључем, 
- све стезаљке уграђене у ормару морају бити приступачне са предње стране. 
У нормалном раду све стезаљке и делови опреме који су под напоном морају бити 

заштићени од додира. 
За све разводне ормаре Произвођач ће обезбедити натписне плочице за идентификацију 

појединих делова, кола, функције итд. Извођач је обавезан да провери да ли су све плочице 
постављене према пројекту и уколико нису, да их постави. 

Произвођач, односно Извођач је обавезан да изврши трајно обележавање сваког ормана 
према пројекту. 

Пре спајања каблова (жила) на стезаљке Извођач ће обавезно извршити идентификацију 
сваке жиле у каблу (ако нису обележене) погодном техничком методом (инструменти, сијалице 
и слично). При овој провери, жила која се утврђује мора бити са обе стране одвојена од стезаљки, 
а за проверу се не сме користити напон виши од 6V. 

Идентификација жила је потребна и ради распореда светиљки по фазама. 
Ако у једном разводном ормару постоји опрема различитог напона, треба је груписати и 

видљиво одвојити. 
Забрањено је крпљење топивих уметака или замена неодговарајућим. 
На вратима разводног ормара мора бити постављена једнополна шема са обележеним 

свим струјним круговима. 
Поред разводног ормара мора бити постављено упутство за пружање прве помоћи 

унесрећенима од струјног удара. 
У просторијама са великим степеном влаге применити снижени напон. У том случају 

трансформатор треба да је изван таквих просторија или у заптивеном кућишту. Потребни 
апарати у тим просторијама морају бити за напон: 6, 12, 24, 42 или 60V. 

Уземљење мора бити опремљено мерним спојем на коме ће се мерити прелазни отпор 
уземљивача. 

При испитивању отпора изолације електричних водова морају се добити следеће 
вредности: отпор изолације вода 220V према земљи, најмање 220кΩ, а отпор изолације између 
водова напона 380V, најмање 380кΩ. 
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Ако се приликом испитивања и прегледа инсталације констатује да је неисправна, 
Извођач је дужан да о свом трошку исту доведе у исправно стање. 

По обављеним испитивањима врши се технички пријем инсталације кога врши посебна 
Комисија образована од стране Инвеститора, и која треба да констатује да ли је инсталација 
изведена према приложеном и одобреном пројекту или не. 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
За израду громобранске инсталације користити пројектом предвиђену опрему и 

елементе. Све водове (прихватни систем, спусне проводнике и систем уземљења) громобранске 
инсталације треба израдити од што дужих елемената са најмањим могућим бројем спојева.  

Током извођења громобранске инсталације извођач се мора редовно консултовати са 
одговарајућим стручњацима за поједине фазе градње објекта (архитектонско-грађевинске 
радове, и за друге инсталације у објекту) и за одговарајуће прописе и стандарде за објекат. 

 
Извођење прихватног система громобранске инсталације 
Прихватни систем мора бити способан да издржи напрезања која потичу од струје 

атмосферског пражњења дефинисане таблицом 2 стандарда SRPS IEC 1024-1-1 као и додатне 
механичке силе услед ветра, снега, леда, промена температуре и дејства корозије.  

Највећа дозвољена температура проводника кроз који протиче струја атмосферског 
пражњења не сме бити већа од 150°C, изнад температуре околине. 

Највећа дозвољена температура проводника постављених на незапаљиве кровове неће се 
прекорачити ако су примењени проводници пресека дефинисаног у табели 5. SRPS IEC 1024-1.  

Кровови израђени од запаљивих материјала морају се заштитити од опасних дејстава 
загревања проводника услед атмосферских пражњења помоћу следећих мера:  

- прихватни систем мора се извести од материјала отпорних на корозију, као што  су: 
бакар, алуминијум или поцинковани челик,  

- материјали штапних хватаљки прихватног система морају бити електро-хемијски 
компатибилни са материјалима спојних и монтажних елемената и морају се одабрати 
тако да се не појави корозија услед дејства атмосфере или влаге,  

- спојеви између делова од поцинкованог челика и бакра екстремно су склони корозији 
и треба их избегавати, 

- проводници од алуминијума не смеју се директно причвршћивати на кречњачке 
површине објекта као што је бетон или малтер, а никад у земљи.  

Неизолована спољашња громобранска инсталација је громобранска инсталација код које 
су прихватни систем и спусни проводници тако постављени да пут струје атмосферског 
пражњења може бити у контакту са штићеним простором. Спусни проводници су распоређени 
по обиму штићеног простора, тако да просечно растојање не сме бити веће од вредности датих 
у табели 3. SRPS IEC 1024-1. 

У случају неизоловане спољашење громобранске инсталације прихватни систем може 
бити инсталисан директно на крову или на малом одстојању под условом да струја атмосферског 
пражњења не може изазвати никаква оштећења.  

Као "природне" компоненте прихватног система могу се користити следећи делови 
објекта:  

- метални лимови који покривају штићени простор под условом да је остварена трајна 
електрична непрекидност између различитих делова. Дебљина лима не сме бити мања 
од 4mm за челик, 5mm за бакар и 7mm за алуминијум за сваки ниво заштите (И до ИВ), 
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ако је потребно лим заштитити од пробоја струјом атмосферског пражњења или ако је 
присутан проблем "врућих" тачака, а у свим осталим случајевима довољна је дебљина 
лима која није мања од 0,5mm. Услов је да лим није обложен изолационим 
материјалом и да су неметални материјали на металним лимовима или изнад њих 
изван штићеног простора,  

- метални елементи конструкције крова (решеткасти носачи, повезане челичне 
арматуре) покривене неметалним материјалом, под условом да су ови материјали 
изван штићеног простора,  

- метални делови, као што су олуци око крова, декорације, ограде итд. чија дебљина 
није мања од оне која је специфицирана за нормалне компоненте прихватног система,  

- металне цеви и метални резервоари ако су направљени од материјала дебљине најмање 
2,5mm и ако њихово пробијање струјом атмосферског пражњења не доводи до опасних 
ситуација,  

- металне цеви и метални резервоари ако су направљени од материјала чија дебљина 
није мања од 4мм за челик, 5mm за бакар и 7mm за алуминијум и ако пораст 
температуре унутрашње површине на месту удара не представља опасност.  

Танки слојеви заштитне боје или 0,5mm асфалта или 1mm ПВЦ се не сматрају 
изолацијом.  

Употреба цевовода као елемената прихватног система је ограничена на одређен случај. 
  
Извођење спусних проводника 
Најмање два спусна проводника су обавезна у свим случајевима израде различитих 

типова спусних система. Спусни проводници се по правилу постављају око обима штићеног 
простора на једнаком одстојању што је могуће ближе супротним угловима објекта. 

Спусни проводници морају бити међусобно повезани помоћу хоризонталних проводника 
везаних у прстен близу нивоа земље и на сваких 20m висине.  

Спусни проводници неизоловане спољашње громобранске инсталације могу се 
поставити на следећи начин:  

- ако је зид од незапаљивог материјала могу бити постављени на зиду или у зиду,  
- ако је зид од запаљивог материјала могу бити постављени на зид под условом да 

повећање температуре спусних проводника током проласка струје атмосферског 
пражњења није опасно за материјал зида,  

- ако је зид од запаљивог материјала и повећање температуре опасно за материјал зида.  
Спусни проводници се постављају на растојању већем од 0,1m од зида, а носачи за 

учвршћење од метала могу бити у контакту са зидом.  
Спусни проводници се не смеју постављати у олуке и силазеће цеви, чак и када су 

прекривени изолацијом.  
Спусни проводници се постављају тако да се осигура безбедно растојање од прозора и 

врата.  
Спусни проводници морају бити постављени праволинијски и вертикално, најкраћим 

путем до земље, а при томе не смеју се стварати отворене петље. 
"Природне" компоненте спусних проводника могу бити:  
- металне масе под условом: 

 да је трајно осигурана непрекидност између различитих елемената,  

 да су њихове димензије најмање једнаке онима које су одређене за нормалне 
спусне проводнике.  
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- метални костур објекта,  
- повезане челичне арматуре објекта,  
- елементи фасада, профили и носачи металних фасада, под условом да:  

 њихове димензије одговарају захтевима који се односе на спусне проводнике и 
да њихова дебљина није мања од 0,5mm,  

 да је осигурана њихова непрекидност у вертикалном смеру или да размак између 
металних делова није већи од 1mm и да површина преклапања два елемента није 
мања од 100cm.  

Хоризонтални проводници везани у прстен нису потребни ако се метални костур објекта 
или повезане челичне арматуре објекта користе као спусни проводници.  

Испитни спојеви се постављају на месту споја сваког спусног проводника са уземљењем 
(осим случаја "природних" спусних проводника). Овај испитни спој треба да буде тако 
конструисан да се уз помоћ алата за потребе мерења може отворити, али у нормалној употреби 
затворен. 

 
Извођење система уземљења 
Посебну пажњу извођач радова мора да обрати на облик и димензије система уземљења 

како би се спречиле појаве опасних пренапона, а не само на специфични отпор уземљивача.  
Комплетну заштиту од атмосферског пражњења обезбеђује повезивање различитих 

система уземљења (заштита од атмосферског пражњења, заштита ел. инсталација ниског напона 
и инсталације телекомуникација).  

Ако се изводе посебни системи уземљења који морају бити одвојени из других разлога 
они се морају међусобно повезати и интегрисати путем проводника за изједначење потенцијала.  

Уземљивачи који се могу употребити су:  
- један или више прстенастих уземљивача, 
- вертикални или искошени уземљивачи,  
- радијални уземљивачи или  
- темељни уземљивач.  
Плоче или мрежасте уземљиваче треба у свим могућим случајевима избегавати због 

могуће корозије нарочито на местима споја. 
Више коректно распоређених проводника је боље решење од једног проводника веће 

дужине.  
Веће дубине укопавања и побијања уземљивача су ефикасније код тла где специфична 

отпорност тла опада са дубином и ако је доњи слој земље мале специфичне отпорности.  
Минималне дужине уземљивача (л1) у функцији нивоа заштите и специфичне 

отпорности тла су дате на слици 2 SRPS IEC 1024-1, а у сваком случају за специфичне 
отпорности тла до 500Ωm потребна минимална дужина уземљивача је 5m, без обзира на ниво 
заштите громобранске инсталације.  

За системе уземљења примењују се два типа распореда уземљивача и то:  
- распоред типа "А" и  
- распоред типа "B".  
Распоред уземљивача типа "А" подразумева радијалне и вертикалне (искошене) 

уземљиваче. Сваки од спусних проводника се мора повезати бар на један од ових уземљивача. 
У сваком случају морају се за објекат поставити најмање два уземљивача.  

Најмања дужина сваког уземљивача мора бити једанака:  

 l1 - ако се ради о радијалном хоризонталном уземљивачу или  



_________________________________________________________________________________ 
Градска управа града Лознице / Конкурсна докуметација ЈН број 11/2019 |242 од 249 

 0,5l1 - ако се ради о вертикалном (искошеном) уземљивачу.  
Код уземљивача типа "А" треба предузети посебне мере ако постоји опасност по људе 

или животиње због напона корака или додира, (нпр. укопавањем на дубини мин. 0,5m, 
повећањем броја спусних проводника, повећањем специфичне отпорности тла уметањем слоја 
изолационог материјала дебљине 0,2 до 0,3m - асфалта или постављањем изолација преко 
изложених проводника која може да издржи 100кV ударног напона – 3мм изолације проводника 
од умреженог полиетилена итд.).  

У случају тла мале специфичне отпорности није потребно држати се минималних дужина 
(l1) ако се оствари отпорност уземљивача мања од 10Ωм.  

За уземљивач распореда типа "B" (прстенасти или темељни уземљивач), средњи 
геометријски полупречник (р) уземљивача не сме бити мањи од вредности l1.  

Ако је вредност l1 > р морају се додати радијални или вертикални - искошени 
уземљивачи, чије дужине морају бити:  

 хоризонтални уземљивач  lх = l1-р  

 вертикални уземљивач  lb = (l1-р)/2 
Спољашњи прстенасти уземљивач се мора укопати на најмање 0,5м дубине и најмање 1м 

од зидова објекта.  
Уземљивачи се морају поставити изван штићеног простора и распоредити што 

правилније, најмаје 0,5м испод површине, тако да се међусобна дејства сведу на минимум.  
Уземљивачи морају бити тако постављени да допуштају контролу за време извођења.  
Дубина укопавања и врсте уземљивача морају бити такве да се на минимум сведу ефекти 

корозије, смрзавање и сушење тла и да допринесу стабилизацији вредности еквивалентне 
отпорности коју је потребно остварити.  

У каменитим теренима препоручује се употреба система уземљења само са распоредом 
типа "B".  

Као природни уземљивачи могу се употребити повезане челичне арматуре уграђене у 
бетон или остале сутеренске металне структуре. Ако је метална арматура у бетону употребљена 
као уземљивач посебна пажња мора се посветити местима спајања како би се избегло механичко 
пуцање бетона.  

Врсте материјала и димензије елемената громобранске инсталације 
Употребљени материјали морају поднети без оштећења електродинамичка напрезања 

услед дејства струја атмосферског пражњења и друга изненадна напрезања.  
Материјали и димензије штићеног објекта или громобранске инсталације морају бити 

одабрани зависно од опасности од корозије.  
Елементи громобранске инсталације морају бити израђени од материјала датих у 

следећој табели и морају имати минималне пресеке:  
 

ниво материјал прихватни спусни систем 
заштите  систем   проводници уземљења 

 Cu (мм2) 35 16 50 
од I до IV Al (мм2) 70 25 -- 

 Fe (мм2) 50 50 80 
 

Ове вредности могу се увећати уколико су увећане опасности од корозије и механичких 
напрезања.  

Извођење унутрашње громобранске инсталације  
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Изједначење потенцијала се остварује проводницима за изједначење потенцијала или 
помоћу одводника пренапона који повезују унутрашњу громобранску инсталацију са металним 
костуром објекта, металним масама, страним проводним деловима и електричним и 
телекомуникационим инсталацијама штићеног простора.  

Ако се спољашња громобранска инсталација не изводи, а захтева се заштита од 
секундардних дејстава, атмосферских пражњења изједначење потенцијала се мора обезбедити.  

Изједначење потенцијала металних маса мора се извести у следећим случајевима:  
- у сутерену или приближно у нивоу тла. Изједначење потенцијала мора се извести 

преко шине за изједначење потенцијала (ШИП), направљене и постављене тако да јој 
се може лако прићи ради провере. Шина за изједначење потенцијала мора бити спојена 
са системом уземљења. У великим објектима може бити више шина за изједначеwе 
потенцијала али оне морају бити међусобно повезане.  

- изнад тла на вертикалним растојањима не већим од 20m, за објекте више од 20m, шине 
за изједначење потенцијала се морају повезати са хоризонталним проводником 
везаним уз прстен који међусобно повезује спусне проводнике,  

 
Захтеви се не морају испунити у случајевима:  
- објеката од армираног бетона појачаног придодатим арматурама,  
- објеката са металним скелетом,  
- објеката који поседују еквивалентне екранске (заштитне) карактеристике.  
За изоловане спољне громобранске инсталације изједначење потенцијала може се 

остварити само на нивоу тла.  
Ако се изоловани умеци постављају у гасне инсталације или водоводне цеви морају се 

премостити одводницима пренапона димензионисаним према радним условима.  
Изједначење потенцијала може се реализовати уз помоћ:  
- проводника за изједначење потенцијала где природне везе не обезбеђују електричну 

непрекидност,  
- ако изједначење потенцијала прихвата укупну струју атмосферског пражњења или 

њен већи део пресеци проводника морају бити за бакар 16 mm2 за алуминијум 25mm2 
и челик 50 mm2 , а за остале случајеве пресек мора бити за бакар 6 mm2 , за алуминијум 
10 mm2 и челик 16 mm2.  

- ако проводници за изједначење потенцијала нису дозвољени примењују се одводници 
пренапона.  

Изједначење потенцијала страних проводних делова мора се извести што ближе тачки 
улаза инсталација у објекат, јер се очекује да знатни део струје атмосферских пражњења протрче 
овом везом.  

Изједначење потенцијала за електричне и телекомуникационе инсталације мора бити 
изведено што ближе тачки улаза ових инсталација. Ако проводници имају заштитни омотач или 
су постављени у металну цев довољно је да се повеже метални омотач кабла или цев уз услов 
да је његова отпорност таква да не ствара опасан пад напона за кабл и опрему која је са њим 
повезана.  

Сви фазни водови се повезују директно или индиректно. Проводници под напоном због 
заштите од атмосферских пражњења повезују се на громобранске инсталације преко одводника 
пренапона. У TN системима заштитни проводници или заштитно - неутрални проводници 
директно се повезују на громобранске инсталације.  
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Да би се избегли опасни прескоци када изједначење потенцијала није реализовано 
растојање раздвајања (s) између громобранске инсталације и металних маста као и између 
страних проводних делова фазних проводника мреже мора бити повећано у односу на безбедно 
растојање (d), као и дефинисано тачком 3.2. и табелама 8 и 9 и сликама 3, 4 и 5 SRPS IEC 1024-
1. 

  
Одржавање громобранске инсталације 
Одржавање громобранске инсталације мора вршити електромонтажна служба или 

предузеће које располаже одговарајућом стручном службом, а у складу са програмом 
одржавања који је дефинисан пројектом громобранске инсталације.  

Одржавање громобранске инсталације је важно да би се одржао одговарајући ниво 
заштите и ефикасност громобранске инсталације, јер су компоненте громобранске инсталације 
подложен губљењу (делимичном или потпуном) својих својстава током година експлоатације 
због корозије, атмосферских утицаја, оштећења узрокованог дејством времена, механичког 
оштећења и оштећења услед удара грома.  

Програм за одржавање громобранске инсталације мора бити дефинисан за целокупну 
громобранску инсталацију и мора садржати списак уобичајених ставки које служе као листа шта 
треба проверавати како би се омогућио упоредни преглед резултата провере са претходним 
резултатима.  

Програм за одржавање громобранске инсталације садржи:  
- проверу свих проводника у громобранској инсталацији и компоненти система,  
- проверу притегнутости свих свезаљки и спојница,  
- проверу електричног континуитета у громобранској инсталацији,  
- мерење отпора према земљи у систему уземљења,  
- проверу уређаја за заштиту од пренапона, 
- проверу да ли се дејство громобранске инсталације променило после реконструкције 

објекта или његових инсталација.  
Извештаји о свим поступцима одржавања, предузетим мерама и мерама које треба да се 

предузму представљају основу за процену квалитета громобранске инсталације и њених 
компонената и морају се чувати заједно са пројектом громобранске инсталације. 

 
Контрола громобранске инсталације  
Контролу громобранске инсталације, по завршетку извођења громобранске инсталације, 

врши овлашћено лице организације регистроване за технички пријем громобранских 
инсталација и овлашћено лице из надлежности Секретаријата унутрашњих послова, Управе за 
противпожарну и превентивно техничку заштиту а на основу пројекта громобранске 
инсталације и извештаја о контроли.  

Тада се установљује: 
- да громобранска инсталација одговара пројекту,  
- да су све компоненте громобранске инсталације у технички исправном стању и да 

обезбеђују примењене и одређене функције,  
- да нема дејства корозије на елементе громобранске инсталације, 
- да су сви накнадно придодати делови објекта уграђених у штићени простор 

изједначењем потенцијала или "продужењем" громобранске инсталације. 
Редовна контрола громобранске инсталације мора се вршити на основу "програма 

контроле" који је саставни део пројекта громобранске инсталације.  
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Све громобранске инсталације морају се контролисати у следећим случајевима:  
- током извођења громобранске инсталације за делове који су неприступачни по 

завршетку објекта,  
- након завршетка комплетне громобранске инсталације.  
Интервал између контроле громобранске инсталације одређује се на основу следећих 

фактора:  
- -врсте објекта или заштитне зоне, поготову у погледу последица до којих доводи неко 

оштећење,  
- -нивоа заштите,  
- -локалног окружења (проблеми корозије),  
- -примењених материјала за поједине компоненте инсталација,  
- -врсте површине на коју се уграђују делови громобранске инсталације, врсте тла, итд.  
Громобранска инсталација се контролише при свакој измени и поправци заштићеног 

објекта и после сваког атмосферског пражњења у објекат. У следећој табели су наведени 
препоручени периоди контроле громобранске инсталације у зависности од нивоа заштите: 
  

Ниво заштите 
Интервали између 

контрола (год) 
I и II  2 

III и IV 4 
 

Визуелна контрола треба да установи: 
- да ли је систем у добром стању,  
- да ли има лабавих веза и прекида у проводницима громобранске инсталације и 

спојевима,  
- да наведен део система није ослабљен корозијом,  
- да су неоштећене све везе са уземљењем, 
- да су сви проводници и компоненте система добро прихваћени и заштићени од 

случајних механичких оштећења, 
- да нису оштећени уређаји за заштиту од пренапона, 
- да је правилно изједначен потенцијал за сваку нову инсталацију или конструкцију која 

је придодата у унутрашњости објекта,  
- да су проводници за изједначење потенцијала и проводници унутар објекта 

неоштећени. 
 
Контрола и испитивање громобранске инсталације укључује визуелне контроле и биће 

комплетна ако се:  
- врше испитивања континуитета, нарочито за оне делове громобранске инсталације 

који нису видљиви за контролу и то на почетку извођења,  
- врше испитивања отпорности распростирања система за уземљење и његових 

појединачних уземљивача и резултати се упоређују са претходним или првобитним и 
код разлика које нису прихватљиве предузимају се мере за побољшање,  

- контролишу и испитују проводници за изједначење потенцијала, спојеви, екрани, 
трасе каблова и уређаји за заштиту од пренапона.  

Извештај о контроли громобранске инсталације се мора држати заједно са пројектом 
громобранске инсталације и извештајем о одржавању громобранске инсталације.  
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Извођач радова и корисник дужни су у свему поштовати одредбе Правилника о 
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ" 
бр. 11/96) и важећим стандардима за громобранску инсталацију. 

 
Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености 
Техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености дефинисани су Законом 

о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009). Нјиме се уређује начин прописивања техничких захтева за производе и доношење 
техничких прописа, оцењивање усаглашености производа са прописаним техничким захтевима, 
обавезе испоручиоца производа и власника производа у употреби, важење иностраних исправа 
о усаглашености и знакова усаглашености, обавештавање о техничком прописима и поступцима 
оцењивања усаглашеностии вршења надзора над спровођењем овог поступка. 

Производ се ставлја на тржиште, односно испоручује на тржишту само ако је усаглашен 
са прописаним техничким захтевима, ако је његова усаглашеност оцењена према прописаном 
поступку, ако је означен у складу са прописима и ако га прате прописане исправе о 
усаглашености и друга прописана документација. 

Технички пропис је сваки пропис, којим се, за појединачни производ, односно групе 
производа (у даљем тексту: производ) уређује најмање један од следећих елемената:  

 технички захтеви које мора да испуњава производ који се испоручује;  

 поступци оцењивања усаглашености; 

 захтеви за безбедност производа током века употребе; 

 редовни и ванредни прегледи производа током века употребе; 

 исправе које прате производ приликом ставлјања на тржиште или употребу;  

 знак и начин означавања производа; 

 захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености;  

 захтеви у погледу паковања и обележавања. 
Технички прописи и у њима садржани технички захтеви доносе се ради заштите 

безбедности, живота и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне средине, 
заштите потрошача и других корисника и заштите имовине. 

Произвођач ставља знак усаглашености на производ који је усаглашен са техничким 
прописом ако је то утврђено техничким прописом.  

Министарство, као јавну књигу, води следеће регистре: 

 важећих техничких прописа и именованих, односно овлашћених тела за оцењивање 
усаглашености; 

 техничких прописа у припреми; 

 иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији. 
 Дистрибутер неког производа  је дужан да провери да ли је на производ ставлјен 

прописани знак усаглашености и да ли га прати прописана документација, а у случају основане 
сумње да производ није усаглашен са прописаним захтевима, испоручи производ на тржиште, 
тек након што произвођач усагласи производ са тим захтевима, као и да о томе обавести 
произвођача или увозника и надлежне органе, ако производ није безбедан; 

Сви пројековани материјали у објекту као и материјали који имају одређену функцију у 
пожару и одређени степен ватроотпорности  морају имати одговарајућу атестну документацију 
усаглашену са овим законом. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
 
Технички услови за инсталацију и опрему система детекције и сигнализације 
пожара 
Инсталација и опрема система дојаве пожара треба у свему да се испоручи и изведе према 

приложеним плановим, техничком опису, предмеру и предрачуну, овим техничким условима и 
у складу са правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 
(„Службени лист СРЈ“ бр. 87/93).  

Инсталационе каблове полагати у спуштеном плафону, дуплом поду, по кабловским 
регалима искључиво намењеним сигналним, дојавним и телекомуникационим инсталацијама, 
на зиду причвршћене обујмицама, у цевима испод малтера намењеним само за инсталацију за 
дојаву пожара.  

При причвршћењу инсталационих каблова обујмицама, кабл треба да буде тако положен 
на зид да није изложен механичком оштећењу и да је што мање упадљив. Растојање између 
обујмица зависи од спољашњег пречника кабла, и то растојање најчешће износи од 30 до 50 cm. 

Пластичне инсталационе цеви за полагање инсталационих каблова у зидовима 
постављају се тако, да у потпуности буду покривене целим слојем завршне обраде зида.  

Кабловске регале за полагање сигналних, дојавних и телекомуникационих инсталација 
монтирати према упутству произвођача, водећи рачуна о усклађености са осталим 
инсталацијама. Све металне кабловске регале међусобно галвански повезати и уземљити на 
заштитно уземљење објеката.  

За полагање инсталационих каблова у дупли под користити лимене каналице са 
потребним прибором. Каблови дојаве пожара у односу на електро-енергетске водове морају 
бити положени у посебна поља вишеделног канала, при томе растојање треба да буде такво да 
не постоји електрични утицај електро-енергетских водова на инсталацију за дојаву пожара.  

Паралелно полагање инсталације дојаве пожара са електро-енергетским водовима треба 
избегавати а уколико се то не може избећи, треба се придржавати следећег упутства: 

- На 10 cm од таванице постављају се водови телекомуникационих инсталација, 
- На 10 cm испод претходних постављају се сигналне инсталације (дојава пожара), 
- На 10 cm испод претходних постављају се електро-енергетски водови.  
Укрштање каблова дојаве пожара са електро-енергетским водовима треба избегавати а 

ако је то неизбежно треба га извести под правим углом. Растојање између поменутих водова у 
овом случају треба да износи минимално 1 cm, а ако ово одстојање не може да се оствари између 
водова се ставља изолациона подлога дебљине најмање 3 mm. 

Напајање система мора бити из два извора. Први извор је електрична мрежа, а други 
акумулаторска батерија. За довод енергије мора бити употребљено одвојено струјно коло а 
посебно означеним осигурачем (црвена боја).  

Разводне кутије и ормари стабилне инсталације морају бити означени црвеном бојом. 
Елементи за пожарно узбуњивање (сирене, звона, лампе, бљескалице) морају се 

разликовати од елемената за остала узбуњивања. Елементи за убуњивање морају бити црвене 
боје или са натписним плочицама „пожар“.  

Број повезивања (спајања) треба да буде што мањи, а свако спајање изведено лемљењем 
или спојним модулима. Каблови и проводници за јављаче/детекторе пожара могу  се спајати 
само у јављачу/детектору.  

На изводима за прикључење уређаја треба оставити довољне дужине каблова. Изводи 
проводника за прикључење на подножје јављача/детектора морају бити минимално 30 cm. 
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Ручни јављачи монтирају се на висини од 1,5 m од нивоа пода, на лако приступачним 
местима, на евакуационим путевима или степеништима.  

По изради инсталације односно полагања каблова, извођач је дужан да изврши 
обележавање истих помоћу одговарајућих металних прстенова.  

Пресек употребљених каблова мора бити одабран тако да одговара потрошњи струје 
употребљених уређаја и захтевима у погледу максимално дозвољеног електричног отпора 
линије. Пресек вода у каблу не сме бити мањи од 0,6 mm. 

Отпор изолације између вода и земље мора износити најмање 500 kΩ. За мерење отпора 
изолације не сме се употребљавати инструмент са напоном вишим од 50 V, осим ако су сви 
делови стабилне инсталације одвојени од вода и кабла.  

После повезивања опреме треба извршити функционално испитивање стабилне 
инсталације, при чему се мора испитати рад сваког уграђеног елемента – сваког јављача / 
детектора, сваког елемента за узбуњивање и свих елемената за пренос сигнала, као и рад дојавне 
централе и сва управљања која она обавља. 
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Прилог 5: СИТУАЦИОНИ ПЛАН  
 
Прилог 5 можете преузети на линку: http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-2019.-godina---Javne-
nabavke_3711_ 
 
 
Прилог 6: ХИДРАУЛИЧКА ШЕМА ВЕЗЕ У КОТЛАРНИЦИ 
 
Прилог 6 можете преузети на линку: http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-2019.-godina---Javne-
nabavke_3711_ 
 
 
Прилог 7: СИТУАЦИЈА ТРАСА ТОПЛОВОДА 
 
Прилог 7 можете преузети на линку: http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-2019.-godina---Javne-
nabavke_3711_ 
 
Прилог 8: ХИДРАУЛИЧКА ШЕМА TП – ПРИМЕР ХИРУРГИЈА 
 
Прилог 8 можете преузети на линку: http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-2019.-godina---Javne-
nabavke_3711_ 
 
Прилог 9: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ИДР) 
 
Прилог 9 можете преузети на линку: http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-2019.-godina---Javne-
nabavke_3711_ 
 
 
Прилог 10: ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 
 
Прилог 10 можете преузети на линку: http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-2019.-godina---Javne-
nabavke_3711_ 
 


