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ИЗМЕНА БР.1  
 

Измена се врши на неколико страна ради техничке грешке , а то је на 
следећим странама: 

 Стр.1   ; 2 ; 6 ; 13 ; 53 ; 54 ; 56 ; 57; 58 ; 61 ;65 ;  71  и 72. 
 

 

РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕ НЕ ВАЖИ 

 
Рок за достављање понуда :закључно са 10.01.2014. године 
Датум отварања понуда 10.01.2014. године, у 13 часова 15 минута. 
 

 JKP 

              Т       O P L I F I K A C I J A  
S R E M S K A  M I T R O V I C A  

Zmaj Jovina 26, 22000 Sremska Mitrovica 
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број  14/2013 заведене под деловодним бројем  2337/13 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку14/2013 заведене под 
деловодним бројем  2338/13 , припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку ИЗГРАДЊА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ У 
НАСЕЉУ „СТАРИ МОСТ“  

ЈН бр.14/2013  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Адреса: Змај Јовина бр. 26 , 22000 Сремска Митровица 
Интернет страницa : www.smtoplana.rs 
Email: smtoplana@ptt.rs 
 

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

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. .14/2013 су РАДОВИ  – ИЗГРАДЊА ГАСНЕ 
КОТЛАРНИЦЕ У НАСЕЉУ „СТАРИ МОСТ“ . 
 

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

5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Радивоје Голубовић 
Е - mail адреса (или број факса): smtoplana@ptt.rs  ,  факс.022/610 579 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smtoplana.rs/
mailto:smtoplana@ptt.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 14/2013  су набавке РАДОВА  –ИЗГРАДЊА ГАСНЕ 
КОТЛАРНИЦЕ У НАСЕЉУ „СТАРИ МОСТ“ – Грађевински радови , шифра из ОРН -
45000000  ;Постројења за грејање , шифра из  ОПШТЕГ  РЕЧНИКА НАБАВКИ- 
45232141,  

 
 
 

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

                                                                                                                                                  

Овим тендером предвиђена је Изградње гасне котларнице на парцели број 
3626/7 и топловода преко парцела број 3626/3, 3801/1 и спајање са 
постојећом котларницом укључујући и радове у постојећој мазутној 
котларници на парцели 3796/5 к.о. Сремска Митровица у стамбеном насељу 
Стари Мост. 

                                                                                 
 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 
 

Стамбено насеље ,,Стари Мост“  у Сремској Митровици снабдева се топлотном 
енергијом из локалне топловодне котларницеа која је снабдевена са два котла 
3+2,5=5,5 МW,која као гориво користи мазут. 
            Котларница се налази у сутерену стамбеног објекта број 6. 
          Одржавање притиска и обезбеђење експанзије у систему је путем затворених 
експанзионих посуда са ваздушним јастуком, запремине 2x4 м³. 
          Циркулација воде од котларнице до појединих стамбених зграда је путем 
циркулационих пумпи и топловода. 
          Топловодна мрежа је подељена на два дела и то ,,Исток“ и ,,запад“. 
           Сваки од ова два дела има сопствене циркулационе пумпе које савлађују 
отпоре кроз топловод.. 
           Циркулација воде кроз саме зграде се обезбеђује путем циркулационих пумпи 
које су смештене у самим зградама.                                                  
            Топловод између котларнице и зграда је изведен од црних цеви у 
бетонском каналу а делом је од црних цеви кроз подрумске просторије објеката на 
траси топловода. 
            Котларница ради  у температурном режиму 90/70ºЦ. 
  
 НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ: 
 
            Предвиђено је да се изгради нова гасна котларница која ће се повезати са 
постојећом мазутном котларницом, која се реконструише, са којом ће чинити 
јединствени систем-топлотни извор. Нови топлотни извор ће се путем топловода 
повезати са постојећим потрошачима тако што ће источни и западни део насеља 
чинити засебне циркулационе кругове. 
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   ТОПЛОТНИ ИЗВОР 
 
 Предвиђено је да локација нове гасне котларнице буде на новоформираној 
парцели број  3626/7 к.о. Сремска Митровица. 
 Котларница се смешта у новом зиданом објекту, који је обрађен архитектонско 
грађевинским делом пројекта.  
 Објекат  испуњава потребне услове по својој локацији и осталим потребним 
грађевинским мерама у погледу висине, постојања спољних зидова,најмање два 
излаза из котларнице,смештаја на нивоу коте терена и осталих потребних 
противпожарних и противексполозивних мера задовољава услове за гасну котларницу 
потребне снаге. 
 Предвиђено је да се котларница води у режиму повременог надзора при раду на 
гас,тј. да има потпуно аутоматски регулисане, управљане и надзиране гасне ложишне 
инсталације. Ово је обезбеђено програмабилним логичким контролером (ПЛЦ).    
                                                                                                                                                               
ОПРЕМА ПОСТОЈЕЋЕ МАЗУТНЕ КОТЛАРНИЦЕ-НАКОН РЕКОНСТРУКЦИЈЕ: 
 
 Предвиђена је реконструкција постојећег система за одржавање 
притиска.Постојећи систем одржавања притиска је реконструисан тако што су потојеће 
затворене експанзионе посуде у којима се притисак одржавао компресором, преведене 
у отворене посуде и постале елементи диктир система.  
 Постојеће цевне везе у котларници се прерађују. Задржава се део постојећих 
цевовода, остале цеви се демонтирају а нове цевне везе се израђују према шеми и 
цртежима из пројекта. Нове цевне везе у котларници су изведене од црних безшавних 
цеви. Спајање цеви је заваривањем и то до димензије ДН65 гасно аутогено 
заваривање а преко те димензије ручно електролучно. Након спајања цевовода 
постојеће и нове цевне везе се испитују на чврстоћу и непропусност хладним воденим 
притиском према техничким условима из пројекта. Након успешног испитивања цеви 
се завршно премазују основном заштитином бојом. Након тога цеви се термички 
изолују минералном вуном у опшивци од алуминијумског лима. Дебљина изолације је у 
зависности од димензије цевовода. 
 Предвиђено је да се мазутна котларница води аутоматски  у режиму сталног 
надзора, тј. да има потпуно аутоматски регулисане, управљане и надзиране  ложишне 
инсталације али уз стално присуство људске посаде која може котларницу водити и 
ручно а систем складиштења, припреме и сагоревања мазута се води као и пре 
реконструкције, уз надзор људске посаде. Ово је обезбеђено програмабилним 
логичким контролером (ПЛЦ) чији тип и карактеристике су приказане детаљније у 
опису електроопреме.  
 

ТОПЛОВОД 
 

ТОПЛОВОД ОД НОВЕ ДО ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ: 
 
        Веза новопројектоване гасне и постојеће мазутне котларнице је предвиђена 
новим топловодом. Предвиђен је топловод ДН200 од црних предизолованих цеви. 
Димензија топловода је одређена за режим 90/70 ºЦ.Компензација температурних 
дилатација је природним путем, путем ,,Л“ компензатора,који је прорачунат за радну 
температуру 110 ºЦ. Цеви се спајају заваривањем. Испитивање цевовода на чврстоћу 
и непропусност се врши хладним воденим притиском. Након успешне пробе врши се 
завршна антикородивна заштита спојних места а затим заливање изолационом масом. 
Заливање спојних места термоизолационом масом вршити према упутствима 
испоручиоца цеви. 
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 ТОПЛОВОД ОД НОВЕ КОТЛАРНИЦЕ ДО ПОТРОШАЧА: 
 
 Веза новопројектоване гасне котларнице са потрошачима је постојећим 
топловодом уз делимичну реконструкцију истог. Веза од котларнице до топловода за 
западну старну насеља је топловодом од предизолованих цеви ДН150. Веза од 
котларнице до топловода за Источну страну је топловодом од предизолованих цеви 
ДН200. 
               Везе са постојећим топловод се изводе тако што се део постојећег топловода 
демонтира, део бетонског канала руши, а нови топловод се уклапа у постојећи на 
местима приказаним пројектом. 
               Димензионисање нових топловодних веза је за режим   90/70 ºЦ. 
Компензација температурних дилатација је путем природних ,,У“ и ,,Л“ 
самокомпензација које су прорачунате за радну температуру 110 ºЦ.  
               Цеви се спајају заваривањем. Испитивање цевовода на чврстоћу и 
непропусност се врши хладним воденим притиском. Након успешне пробе врши се 
завршна антикородивна заштита спојних места а затим заливање изолационом масом. 
Заливање спојних места термоизолационом масом вршити према упутствима 
испоручиоца цеви. 

                                       ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 НАПОМЕНА :УНЕТИ СВЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-а 

 

Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

1 MAŠINSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA TOPLOVODU 

1 
Identifikacija i obeležavanje postojeće i nove  trase 

toplovoda. Obračun po dužnom metru trase. 
m 150 120,00 18.000,00 

2 

Skidanje sloja zemlje sa postojećih kanala toplovoda 

mašinskim i ručnim putem sa odbacivanjem. 

Prosečna debljina sloja zemlje 0,6 m a širina 1,5 m 

obračun po dužnom metru kanala. 

m 100 4.500,00 450.000,00 

3 

Skidanje postojećih betonskih ploča sa prethodnim 

skidanjem sloja hidroizolacije,sa odlaganjem radi 

ponovne montaže. Obračun po dužnom metru 

kanala. 

m 100 2.500,00 250.000,00 

4 

Skidanje termičke izolacije sa postojećih cevi sa 

odvozom na deponiju do 6 km. Obračun po dužnom 

metru cevi. 

m 200     

5 

Demontaža postojećih cevi DN200 i DN150 i 

oslonaca u betonskom kanalu sa utovarom u vozilo, 

odvozom  i istovarom na mesto koje investitor 

odredi, udaljenosti do 6 km. Obračun po dužnom 

metru cevi. 

m 200     

6 

Čišćenje dna kanala ručnim putem sa utovarom u 

vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 6 km. 

Obračun po dužnom metru kanala. 

m 100     
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Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

7 

Geodetsko snimanje kote donje ivice postojećih cevi 

sa izradom elaborata i  konačno definisanje 

podužnog profila novog cevovoda. Obračun po 

dužnom metru trase. 

m 150     

8 

Rušenje kolovoza, trotoara i zida kanala radi 

proširenje na potrebnu širinu zbog montaže novog 

cevovoda, sa utovarom u vozilo i odvozom na 

deponiju udaljenosti do 6 km. Pri rušenju kolovoza i 

trotoara prethodno izvršiti sečenje istog mašinskim 

putem na potrebnu širinu. Obračun po m³ 

m³ 25     

9 
Isporuka peska i nivelisanje dna rova i dna kanala 

prema  definisanom podužnom profilu cevovoda 
m³ 40     

10 

Ručni i mašinski iskop rova sa potrebnim 

šlicovanjima radi identifikacije podzemnih 

instalacija. Iskop se vrši cca 70% mašinski a cca 

30% ručno. Zemlja od iskopa se odbacuje pored  

pored rova. Cenom obuhvatiti i izradu podgrada po 

potrebi. Obračun po m³ iskopa. 

        

mašinski iskop 70% m³ 85     

ručni iskop 30% m³ 35     

11 

Isporuka i montaža crnih bezšavnih  čeličnih 

predizolovanih cevi. Montaža se vrši u svemu prema 

uputstvima proizvođača cevi. Cenom obuhvatiti sav 

potrošni i pomoćni materijal neophodan za montažu 

cevi. 

        

DN200      Ø219,1x4,5/315 m 290     

DN150      Ø159x4,5/250 m 30     

12 

Isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova 

R=3D cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200      Ø219,1x4,5/315 kom 16     

DN150      Ø159x4,5/250 kom 2     

13 

Isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova 

R=1,5D cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200      Ø219,1x4,5/315 kom 12     

DN150      Ø159x4,5/250 kom 2     

14 

Isporuka i montaža tipskih predizolovanih fiksnih 

oslonaca cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200      Ø219,1x4,5/315 kom 8     

DN150      Ø159x4,5/250 kom 2     

15 

Isporuka i montaža tipskih predizolovanih redukcija 

cenom obuhvatiti sve kao u stavci 11. 
        

DN200/DN125 kom 2     

DN150/DN125 kom 2     
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Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

16 

Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa 

elementima  prirubničkog spoja 
        

DN25 PN16 kom 2     

17 

Isporuka i montaža tipskih gumenih zaptivača za 

prolazak cevi kroz zidove šahtova i podruma 

objekata 

        

DN200      kom 6     

DN150     kom 2     

18 
Isporuka i montaža tipskih elastičnih jastuka na  

mestima skretanja cevovoda i izrade kompenzatora 
m 50     

19 

Radiografsko snimanje cevovoda u obimu 30%. 

Ukoliko se za 50% snimljenih varova pokaže 

potreba za popravkom, snimaju se svi zavareni 

spojevi o trošku izvođača. Obračun po snimljenom 

zavarenom spoju. 

kom 50     

20 Ispitivanje cevovoda na hladan vodeni pritisak  paušalno 1     

21 

Antikorodivna zaštita zavarenih spojeva nakon 

uspešne hladne probe. Obračun po komadu. 

 

kom 150     

22 

Izolacija spojnih mesta predizolovanog cevovoda  

termoskupljajućim spojem prema uputstvu 

isporučioca cevi. Cenom obuhvatiti sav potreban 

materijal (termoskupljajući spoj,izolaciona 

masa,izolaciona traka)  i rad na izradi spojeva. 

Obračun po komadu. 

        

DN200      kom 100     

DN150     kom 14     

23 

Izrada betonskih blokova fiksnih oslonaca betonom 

MB250 sa potrebnom armaturom u svemu prema 

detaljima iz projekta. Cenom obuhvatiti 

produbljivanje rova na mestu oslonca,izrada i 

postavljanje oplate, isporuka i nalivanje betona sa 

izradom i postavljanjem armaturnih prstenova. 

Obračun po m³ ugrađenog betona. 

m³ 12     

24 

Probijanje i ponovna popravka otvora za prolaz 

cevovoda kroz AB zid objekata sa ugradnjom 

gumenih zaptivača. Obračun po m³. 

m³ 1     

25 
Zasipanje cevi u kanalima i rovu peskom sa 

nabijanjem do prirodne zbijenosti. Obračun po m³ 
m³ 200     

26 

Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa nabijanjem 

sa polivanjem,do potrebne zbijenosti . Višak zemlje 

se utovara u vozilo i odvozi i istovara na deponiju do 

6 km udaljenosti. Obračun po m³. 

m³ 120     

27 
Ponovno dovođenje u prvobitno stanje asvaltnih 

kolovoza i parkinga sa svim potrebnim slojevima.  
m² 70     
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28 

Ponovno dovođenje u prvobitno stanje betonskih 

trotoara i ostalih betonskih površina sa svim 

potrebnim slojevima. Obračun po m². 

m² 10     

29 

Ponovno vraćanje prethodno demontiranih betonskih 

pokrovnih ploča na betonski kanal. Obračun po 

dužnom metru kanala. Višak ploča se utovara u 

vozilo i odvozi i istovara na deponiju do 6 km 

udaljenosti. 

m 100     

30 

Geodetsko snimanje cevovoda pre zatrpavanja, sa 

izradom elaborata. Obračun po dužnom  metru 

snimljene trase. 

m 150     

31 Pripremno završni radovi transportni troškovi paušalno 1     

32 Ispiranje cevovoda paušalno 1     

33 Termotehnička i dilataciona ispitivanja paušalno 1     

34 Topla proba i puštanje u rad paušalno 1     

      

1.  UKUPNO MAŠINSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA 

TOPLOVODU: 
  

 

 

 

Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

2 MAŠINSKI RADOVI - MAZUTNA KOTLARNICA 

1 

Demontaža  postojeće opreme sa odlaganjem na 

mesto koje odredi investitor u krugu naselja. 

Obračun po broju demontiranih elemenata i metru 

cevi.  

    120,00 0,00 

1.1 

Ravni zaporni ventili, kuglaste slavine i pljosnati 

zasuni  
        

DN200 do DN50 kom 40 4.500,00 180.000,00 

1.2 

Demontaža postojećih cevovoda DN200 do DN100 u 

kotlarnici što obuhvata delimičnu demontažu 

postojeće izolacije  u oblozi od aluminijumskog  lima 

sa sečenjem cevi na segmente koji se odlažu na 

mesto koje odredi investitor a u krugu naselja 

m 40 2.500,00 100.000,00 

1.3 

Demontaža postojećih cirkulacionih pumpi sa 

odlaganjem radi ponovne ugradnje.  
        

CL 1002-4 kompl. 6     

1.4 
Demontaža kalorimetara DN100 sa svim 

elementima, sa odlaganjem radi ponovne montaže. 
kompl. 2     
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- 

čin
a 

Jedinična 
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(din) 
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(din) 

1.5 

Demontaža merne armature (termometri, manometri) 

sa iznošenjem van kotlarnice i odlaganjem na mesto 

koje odredi investitor. 

kom 20     

1.6 

Demontaža sklopa koji čine zaštitna pumpa GHN 

651, ravni zaporni ventili DN65 PN16 kom2, 

nepovratna klapna DN65 PN16 i deo cevovoda, sa 

odlaganjem radi ponovne montaže. 

komplet 1     

1.7 

Demontaža sabirnika/razdelnika sa prethodnim 

skidanjem izolacije i demontažom spojeva i sa 

iznošenjem van kotlarnice i odlaganjem na mesto 

koje odredi investitor.  

        

DN500 L=1350 mm kompl. 2     

DN500   L=1500 mm kompl. 1     

DN300  L=2800 mm kompl. 1     

2 

Isporuka i montaža crnih bezšavnih cevi         

DN200    Ø219,1x6.3 m 20     

DN100    Ø108x4,5 m 6     

DN80      Ø88,9x3,6 m 30     

DN65      Ø76,1x3,6 m 24     

DN40      Ø48,3x3,2 m 12     

DN32      Ø42,4x3,2 m 12     

DN25      Ø33,7x3,2 m 24     

3 

Isporuka i montaža crnih cevnih lukova         

DN200    Ø219,1x5,9 kom 12     

DN100    Ø108x3,6 kom 2     

DN80      Ø88,9x3,2 kom 8     

DN65      Ø76,1x2,9 kom 4     

DN40      Ø48,3x2,6 kom 2     

DN32      Ø42,4x2,6 kom 3     

DN25      Ø33,7x2,6 kom 10     

4 

Isporuka i montaža crnih cevnih redukcija         

DN200/DN100 kom 4     

DN150/DN80 kom 2     

5 

Za spojni i zaptivni materijal, cevne oslonce i ostali 

pomoćni i potrošni materijal neophodan za montažu 

cevovoda uzima se 30% od stavki 2,3 i 4 

paušalno 0,3     

6 

Ponovna montaža prethodno demontiranog sklopa 

koji čine zaštitna pumpa GHN 651, ravni zaporni 

ventili DN65PN16 kom2, nepovratna klapna DN65 

PN16 i deo cevovoda, sa svim pomoćnim i 

potrošnim materijalom i izradom novih oslonaca na 

zidu 

komplet 1     
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Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli
- 

čin
a 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

7 

Ponovna montaža prethodno demontiranih 

kalorimetara DN100 PN16 sa svim elementima 

(temperaturne sonde, računska jedinica, kablovi) sa 

zamenom prirubničkog seta (vijci, navrtke, podloške, 

dihtunzi). Obračun po komadu ponovno montiranog 

kalorimetra. 

komplet 2     

8 

Ponovna montaža prethodno demontiranih 

cirkulacionih pumpi CL 1002-4 sa zamenom 

prirubničkog seta DN100 PN16 (vijci, navrtke, 

podloške, dihtunzi). Obračun po komadu ponovno 

montirane pumpe. 

komplet 2     

9 

Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa 

elementima prirubničkog spoja. 
        

DN200PN16 kompl. 6     

DN100PN16 kompl. 4     

DN15PN16 kompl. 5     

10 

Isporuka i montaža ručnih regulacionih ventila sa 

elementima prirubničkog spoja. 
        

DN200PN16 kompl. 2     

DN32PN10-sa navojnim spojem(holender) kompl. 1     

11 

Isporuka i montaža nepovratnih klapni sa elementima 

spoja. 
        

DN200PN16-prirubnički spoj kompl. 2     

DN32PN6-navojni spoj kompl. 4     

DN25PN6-navojni spoj kompl. 1     

12 
Isporuka i ugradnja čeličnih cevnih mufova  1/2“ sa 

svim potrošnim i pomoćnim materijalom. 
kom 15     

13 

Isporuka i montaža kuglastih slavina sa elementima 

navojnog spoja, sa holenderom. 
        

DN40PN6 kom 2     

DN32PN6  kom 2     

DN25PN6  kom 2     

14 

Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa elementima 

navojnog spoja. 
        

DN40PN6 kom 2     

DN25PN6  kom 2     

15 

Isporuka i montaža diktir pumpi sa holenderskim 

spojem MHI 805-3 ,,WILO“ ili odgovarajuća drugog 

proizvođača ____________________ * 

kompl

et 
2     

16 

Izrada postolja za diktir pumpe od čeličnih profila, 

antikorodivno zaštićeno. 

 

kg 15     



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр14/2013 12/84 

  

 

Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli
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17 

Isporuka i montaža elektromagnetnog ventila sa 

elementima navojnog spoja (holender), DN25 PN10, 

normalno zatvoren. EV220B25B  kv=11 m³/h  

,,Danfoss“ ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________* 

komplet 2     

18 

Izrada i montaža sabirnika/razdelnika od crnih 

bezšavnih cevi, antikorodivno zaštićeno, cenom 

obuhvatiti i oslonce. 

        

18.

1. 

DN500   L=1200 mm, sa priključcima 3xDN200 

PN16 
komplet 1     

18.

2. 

DN500   L=1350 mm, sa priključcima 2xDN200 

PN16 i 2xDN100 PN16 
komplet 1     

18.

3. 

DN300   L=1350 mm, sa priključcima 2xDN100 

PN16 i 1xDN200 PN16 
komplet 1     

19 
Isporuka i montaža termometara u mesinganoj čauri 

0-120ºC 
komplet 4     

20 
Isporuka i montaža manometara sa manometarskom 

slavinom 0-6 bar,  Ø150 mm 
komplet 4     

21 

Čišćenje i antikorodivna zaštita osnovnom bojom u 

dva premaza različite boje,cevovoda,oslonaca i svih 

čeličnih neizolovanih elemenata u kotlarnici. 

paušalno 1     

22 

Termička izolacija cevovoda mineralnom vunom 

debljine 5 cm u opšivci od aluminijumskog lima 0,8 

mm 

m² 55     

23 
Hladna vodena proba instalacije na čvrstoću i 

nepropusnost prema tehničkim uslovima iz projekta. 
paušalno 1     

24 
Podešavanje protoka po pojedinim granama na 

projektovanu vrednost 
paušalno 1     

25 Pripremno završni radovi, transport unutar gradilišta. paušalno 1     

26 Topla proba i puštanje u rad kotlarnice. paušalno 1     

      

2.  UKUPNO MAŠINSKI RADOVI - MAZUTNA KOTLARNICA:   

 

Napomena: 

* U naznačenom prostoru obavezno navesti proizvođača opreme i dostaviti prospektnu 

dokumentaciju sa opisom opreme. 

-  Za svu opremu pod pritiskom koja se isporučuje i ugrađuje neophodno je uz opremu 

dostaviti: 

- propisanu tehničku dokumentaciju 

- ispravu o usaglašenosti sa propisaim tehničkim zahtevima za tu vrstu opreme, 

-  evidencioni i revizioni list za isporučenu i ugrađenu opremu pod pritiskom visokog 

nivoa opasnosti 
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(din) 

Ukupna cena 
(din) 

3. MAŠINSKI RADOVI – GASNA KOTLARNICA I UGI 

3.1. MAŠINSKI RADOVI - GASNA KOTLARNICA 

1 

Isporuka i montaža toplovodnog kotla sledećih karakteristika: Toplotna snaga: 2,5 MW; Gorivo: 

prirodni zemni gas; minimalan stepen korisnosti kotla : η=95% ; maksimalni radni pritisak: 6 bar; 

maksimalna radna temperatura: 110 ºC; Komplet sa postoljem i  oplatom,  sa potrebnim 

priključcima. 

  komplet 2     

2 

Isporuka i montaža izmenjivača toplote za iskorištenje toplote dimnih gasova (,,Ekonomajzer“). 

Izmenjivač se priključuje na kotao iz stavke 1 i sa njim čini jedinstvenu celinu. Snaga EKO 

paketa 100 kW. 

  komplet 2     

3 

  

Isporuka i montaža gorionika na gas namenjenog za rad na kotlu nominalne snage 2500 kW. 

Gorionik treba da bude usaglašen sa ponuđenim kotlom i omogući razvijanje pune bruto snage 

sagorevanja i da savlada otpor ložišta ponuđenog kotla. Gorionik treba da bude opremljen 

elektronskim programatorom za vođenje procesa sagorevanja i odvojenim sevomotorima za gas i 

vazduh. Automatika gorionika treba da ima mogućnost naknadnog priključenja frekventne 

regulacije broja obrtaja motora. Gorionik po konstrukciji i sastavu treba da odgovara propisu 

SRPS EN676 i EN276 i evropskim propisima i direktivama: 2006/42/EEC, 97/23/EC, 

2006/95/EC i 2004/108/EC, da poseduje CE znak i da poseduje domaći atest izdat od ovlaštene 

institucije. Gorionik mora da ima modulisnu regulaciju snage. Gorionik treba da bude u low NOx 

izvedbi. Gorionik treba da bude izveden u zaštiti IP54.  

Gorionik treba da bude izrađen komplet sa pripadajućim elektrokomandnim ormarom koji se 

montira uz kotao. Gorionik treba da bude izrađen u kompaktnoj izvedbi i da se sastoji se od 

sledećih važnijih delova: kućišta gorionika za otvaranje levo i desno, zakretne prirubnice sa 

krajnjim prekidačem, poklopca sa otvorom za gledanje, motora gorionika, kućišta za regulaciju 

vazduha sa integrisanim prigušivačem buke, ventilatorskog kola, presostata za vazduh, plamene 

glave, transformatora za palenje, kablova za palenje, elektroda za palenje, priključnih stezaljki, 

dihtunga za prirubnicu, pričvrsnih vijaka, armature za gas sastavljene od: dvostrukog magnetnog 

ventila za gas, 1 presostata minimalnog pritiska gasa,  presostata kontrole dihtovanja, spojnih 

elemenata za montažu.  

Posluživačka jedinica gorionika treba da omogući prikaz trenutne faze rada gorionika i u slučaju 

greške da prikaže kod greške, tj. razlog ispada. 

Uz gorionik se isporučuje gasna rampa gorionika koja se sastoji od: kuglaste slavine, filtera za 

gas, sa ugradjenim manometrom 0-400 mbar sa slavinom i armaturom za priključenje na gasni 

filter, regulatora pritiska za ulazni pritisak do 300 mbar, manometra sa slavinom i armaturom 0-

160 mbar za montažu na magnetne ventile, aksijalnog kompenzatora, kolena sa spojnim 

elementima. Gasna rampa i automatika gorionika moraju da imaju kontrolu nepropusnosti 

magnetnih ventila. Dimenzija gasne rampe DN65, može da varira u zavisnosti od tipa gorionika, 

ali mora da zadovolji punu snagu gorionika pri ulaznom pritisku od 100 mbar 

Regulacija snage gorionika se vrši trotačkastim signalom sa kotlovske automatike ili ormara 

kotla, ili se isporučuje regulator snage integrisan na gorioniku. 

Gorionik treba da ima integrisan prigušivač buke, tako da na punoj snazi emisija buke bude ispod 

80 db.  
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Br OPIS 
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čina 
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cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

4 

Isporuka i montaža čeličnog samonosivog slobodnostojećeg dimnjaka Ø500 x 8 mm visine 15 m. 

Dimnjak se isporučuje sa odgovarajućom anker pločom, priključkom za dimnjaču na 

odgovarajućoj visini, vratima za čišćenje, završnom kapom. Uz dimnjak se isporučuje i sva 

potrebna dokumentacija i statički proračun. 

  komplet 2     

5 

Izrada i montaža sabirnika/razdelnika od crnih bezšavnih cevi, antikorodivno zaštićeno, cenom 

obuhvatiti i oslonce. DN400   L=1500 mm, sa priključcima 2xDN150PN16, 1xDN100PN16, 

1xDN125PN16 i 1xDN200PN16 

  komplet 2     

6 

Isporuka i montaža cirkulacionih pumpi sa elementima prirubničkog spoja 

 

TOP S 50/7 ,,WILO“ ili odgovarajuća drugog 

proizvođača  _____________________ * 
komplet 2     

IPL 100/175-3/4 ,,WILO“ ili odgovarajuća 

drugog proizvođača  _____________________ * 
komplet 2     

BL 80/150-15/2 ,,WILO“ ili odgovarajuća 

drugog proizvođača  _____________________ * 
komplet 2     

MHI 805-3 ,,WILO“ ili odgovarajuća drugog 

proizvođača  _____________________ * 
komplet 2     

7 

Isporuka,bez montaže,cirkulacione pumpe kao magacinska rezerva 

 

TOP S 50/7 ,,WILO“ ili odgovarajuća drugog 

proizvođača _____________________ * 
komplet 1     

IPL 100/175-3/4 ,,WILO“ ili odgovarajuća 

drugog proizvođača  _____________________ * 
komplet 1     

BL 80/150-15/2 ,,WILO“ ili odgovarajuća 

drugog proizvođača  _____________________ * 
komplet 1     

8 

Isporuka i montaža otvorene ekspanzione posude sledećih karakteristika: Zapremina 2,5 m³; 

priključci: za odzračenje DN20 PN6, za preliv DN40 PN6, za sonde regulatora nivoa DN20 PN6, 

za vodokazno staklo 4xDN10 PN6, za prestrujni vod DN32 PN16, za reviziju DN400P N6, za 

dovod vode iz HPV DN25 PN6, za pražnjenje DN50 PN6, za usis diktir pumpi DN40 PN16. 

Komplet sa  vodokaznim staklima i  antikorodivno zaštićeno. 

  komplet 2     

9 

Postrojenje za hemijsku pripremu vode sa fitingom i povezivanjem sa cevovodom do 1m od 

postrojenja. Kapacitet postrojenja 3m³/h. OVS 240 ,,Tehnika KB“ ili odgovarajuća 

_____________________ *. Komplet postrojenje se sastoji od: 

 - Mehaničkog predfiltera 

komplet 1     

 - simplex kolone za omekšavanje  

 - automatskog upravljačkog ventila 

 - posude za so 

 - 2 impulsna vodomera 
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10 

Isporuka i montaža ultrazvučnog merila toplote ,,Kamstrup" ili odgovarajući drugog proizvođača 

_____________________ * za ugradnju u potisni vod, što obuhvata ultrazvučni merač, 

temperaturne sonde, računsku jedinicu sa mrežnim napajanjem, kablovi 10m i ostale elemente iz 

obima isporuke. Merni uređaj mora imati odobrenje tipa i atest, uverenje o baždarenju merila. 

Obračunska jedinica mernog uređaja mora omogućavati daljinski prenos podataka. 

DN100  qn=60 m³/h kom 2     

DN100  qn=100 m³/h kom 2     

DN150  qn=150 m³/h kom 2     

11 

Izrada i montaža dimnjače Ø500 od crnog čeličnog lima sa fazonskim priključcima na kotao i 

dimnjak debljina lima 4 mm, dužina dimnjače cca 3 m, sa otvorom za čišćenje, antikorodivno 

zaštićeno, termoizolovano mineralnom vunom 10cm u oplati od aluminijumskog lima 0,8mm. 

  komplet 2     

12 

Izrada potrebnih postolja i oslonaca za smeštaj opreme i cevovoda od čeličnih profila, 

antikorodivno zaštićeno i  završno ofarbano. 

  kg 300     

13 

Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa elementima prirubničkog spoja 

DN200PN16 kom 4     

DN150PN16 kom 14     

DN125PN16 kom 4     

DN100PN16 kom 4     

DN32PN16 kom 4     

DN50PN16 kom 6     

DN15PN16 kom 10     

14 

Isporuka i montaža hvatača nečistoće sa elementima prirubničkog spoja 

DN150PN16 kom 2     

DN40PN6-navojni spoj kom 2     

DN25PN6-navojni spoj  kom 2     

15 

Isporuka i montaža ručnih regulacionih ventila sa elementima prirubničkog spoja 

DN150PN16 kom 2     

DN32PN10-sa navojnim spojem(holender) komplet 1     

16 

Isporuka i montaža nepovratnog ventila sa elementima prirubničkog spoja 

DN150PN16 kom 2     

DN50PN16 kom 2     

DN32PN6-navojni spoj komplet 4     

DN25PN6-navojni spoj komplet 1     

17 

Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa tegom baždaren na pritisak otvaranja 5 bar, sa 

elementima prirubničkog spoja 

DN80PN16 kom 2     

18 

Isporuka i montaža kuglastih slavina sa elementima navojnog spoja, sa holenderom. 

DN40PN6 kom 2     

DN32PN6  kom 2     

DN25PN6  kom 2     

DN15PN6 kom 10     
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19 

Isporuka i montaža elektromagnetnog ventila sa elementima navojnog spoja (holender), DN25 

PN10, normalno zatvoren. EV220B25B  kv=11 m³/h ,,Danfoss“ ili odgovarajući drugog 

proizvođača _____________________ *. 

  komplet 2     

20 

Isporuka i montaža elektromotornog trokrakog regulacionog ventila sa elementima prirubničkog 

spoja 

VF3 100/145+AMV 55/8/230V ,,Danfoss“ ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

________________ * 

komplet 1     

VF3 80/100+AMV 55/8/230V ,,Danfoss“ ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

________________ * 

komplet 1     

21 

Isporuka i montaža crnih bezšavnih cevi 

DN200    Ø219,1x6.3 m 30     

DN150    Ø159x5 m 48     

DN125    Ø133x4.5 m 36     

DN100    Ø108x4,5 m 30     

DN80      Ø88,9x3,6 m 6     

DN65      Ø76,1x3,6 m 3     

DN50      Ø60,3x3,6 m 6     

DN40      Ø48,3x3,2 m 6     

DN32      Ø42,4x3,2 m 12     

DN25      Ø33,7x3,2 m 12     

DN20      Ø26,9x2,9 m 12     

DN15      Ø21,3x2,9 m 24     

22 

Za spojni, zaptivni, pomoćni i potrošni materijal 

i cevne lukove i redukcije, neophodne za 

montažu cevovoda uzima se 50% od vrednosti 

cevi (stavka 21) 

paušal  0,5     

23 

Isporuka i ugradnja čeličnih debelozidnih cevnih 

mufova  1/2“ sa svim potrošnim i pomoćnim 

materijalom. 

kom 35     

24 Isporuka i montaža termometra u čauri 0-120(˚C) kom 10     

25 
Isporuka i montaža manometra opsega 0-6 (bar) 

sa manometarskom slavinom 
kom 10     

26 

Hladna vodena proba cevovoda na čvrstoću i 

nepropusnost prema tehničkim uslovima iz 

projekta. 

paušal 1     

27 

Čišćenje i antikorodivna zaštita osnovnom 

bojom u dva premaza različite boje, cevovoda, 

oslonaca i svih čeličnih neizolovanih elemenata 

u kotlarnici. 

 

paušal 1     
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Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli 
čina 

Jedin. 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

28 

Izolacija cevovoda i dimnjaka u kotlarnici 

mineralnom vunom u opšivci od aluminijumskog 

lima. Debljina izolacije 8(cm) za cevi a 10cm za 

dimnjaka lima 0,8(mm) 

m² 220     

29 Ispiranje instalacije vodom iz vodovoda paušal 1     

30 
Završno farbanje neizolovanih metalnih delova 

kotlarnice u boji koju odredi investitor 
paušal 1     

31 
Obeležavanje tokova fluida prema tehničkim 

uslovima i nalozima JKP,,Toplifikacija" 
paušal 1     

32 
Ispitivanje sklopa gorionik/kotao sa izradom 

elaborata od strane ovlašćene ustanove 
paušal 1     

33 

Termotehnička i dilataciona ispitivanja, sa 

ispitivanjem stepena korisnosti kotla, sa izradom 

elaborata od strane ovlašćene nezavisne ustanove 

paušal 1     

34 Pripremno završni radovi,transportni troškovi paušal 1     

35 Topla proba i puštanje u rad paušal 1     

            

3.1.  UKUPNO MAŠINSKI RADOVI - GASNA KOTLARNICA:   

 

  

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ТОПЛОВОДНИХ КОТЛОВА са 
ЕКОНОМАЈЗЕРОМ 

Топловодни котао са економајзером испоручити у потпусности према карактеристикама датим 

у ставкама 1. и 2. тачке 3.1. Машински радови – Гасна котларница и према пројектној 

документацији. 

Топловодни котлови који су предмет јавне набавке, ће се користити за производњу топле воде 

за загревање станова у стамбеном насељу. 

Топловодни котлови морају бити хоризонталне конструкције и минимални захтеви Наручиоца 

су да се струјање  димних гасова врши у два пролаза. Пролаз димних гасова се обезбеђује кроз 

пламену цев и димне цеви. 

Пламена цев може конструкцијски бити решена као повратна у циљу обезбеђења потпуног 

сагоревања и високог степена искоришћења котла.  

Врата горионика треба да буду такве изведбе да омогућавају једноставан приступ пламеној и 

димним цевима и на њих се предвиђа уградња горионика. Отвор за контролу рада горионика 

мора бити обезбеђен на вратима котла.  

На котлу морају постојати ревизиони отвори за контролу котла на страни дотока воде, кроз које 

је омогућена контрола евентуалног таложења воденог каменца и осталих талога, како би се 

правовременим чишћењем спречило лоше искоришћење и продужио рок трајања котла. 

Котао мора бити на одговарајући начин изолован термоизолационим и ватроотпорним 

материјалима. 

Котао мора бити израђен у свему према важећим технички прописима од квалитетног 

котловског лима и котловских бешавних цеви, такође морају бити достављени атести уграђеног 

материјала. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВАЈУ СУ: 

 Температура воде на улазу:               70°Ц 
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 Температура воде на излазу:  маx 110°Ц 

 Радни притисак:    до 6 бар 

 Топлотна снага котла:   2,5 МW 

 Степен искоришћења:   мин. 95% 

Уз котао мора бити достављена следећа документација: 

 Техничка документација која је дефинисана стандардом – збирка исправа. 

 Упутство за употребу и безбедан рад 

 Упутство за одржавање 

 Доказ о прегледу конструкције 

 Доказ о успешном првом испитивању притиском 

 Доказ о успешном испитивању непропусности 

Обавезе понуђача, осим испоруке топловодног котла са припадајућом арматуром, су следеће: 

 Комплетирање и завршна монтажа испорученог котла на лицу места у просторији 

котларнице, повезивање на инсталације, монтажа горионика. 

 Испитивање под притиском (хладна проба) 

 Пуштање у пробни рад. 

 Анализа димних гасова  

 Испитивање склопа горионик/котао са израдом елабората од стране овлашћене 

установе  

 Термотехничка и дилатациона испитивања, са испитивањем степена корисности 

котла, са израдом елабората од стране овлашћене независне установе 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА: 

Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету уграђеног 

материјала и опреме која је предмет набавке. Изабрани понуђач се обавезује да ће у току 

гарантног рока поштовати потребан квалитет и техничке карактеристике опреме која је предмет 

набавке. Гарантни рок, који не може бити краћи од 5 година, ће бити дефинисан уговором.      
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Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli 
čina 

Jedin. 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

 3.2. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA 

1 
Isporuka i montaža kuglaste gasne  slavine  sa 

elementima prirubničkog spoja DN150 PN16 
kom 1     

2 

Isporuka i montaža crnih bezšavnih cevi         

DN150    Ø159x5,0 m 12     

DN100    Ø108x4,5 m 12     

3 

Za spojni, zaptivni, pomoćni i potrošni materijal i 

cevne lukove  redukcije i oslonce, neophodne za 

montažu cevovoda uzima se 50% od vrednosti cevi 

(stavka 2) 

paušal 0,5     

4 
Čišćenje i miniziranje cevovoda i svih metalnih 

delova instalacije 
paušal 1     

5 
Završno farbanje gasovoda u žutu boju a oslonaca u 

crnu boju 
paušal 1     

6 

Ispitivanje gasovoda i armature na čvrstoću i 

nepropusnost komprimovanim vazduhom prema 

tehničkim uslovima iz projekta 

paušal 1     

Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli 
čina 

Jedin. 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

7 
Produvavanje  gasovoda i armature nakon 

ispitivanja, punjenje gasom i puštanje u rad 
paušal 1     

8 
Isporuka i postavljanje tabli upozorenja prema 

propisima za gasne kotlarnice 
paušal 1     

9 

Izrada ventilacionih rešetki sa fiksnim žaluzinama i 

žicom protiv insekata postavljanje dovodne u vrata 

a odvodne u prozor kotlarnice 

        

dovodna dimenzija 0,9x0,6 m kom 4     

odvodna dimenzije 1,3x0,6 m kom 1     

10 

Isporuka i postavljanje mobilnih protivpožarnih 

aparata 
        

S-9 kom 2     

S-6 kom 1     

CO2-5 kom 1     

11 Pripremno završni radovi, transportni troškovi paušal 1     

  

  

 

 

 

 

 

 

        



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр14/2013 20/84 

  

 

 

3.2.  UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA UNUTRAŠNJOJ GASNOJ 

INSTALACIJI: 
  

      
REKAPITULACIJA 

  
        

3.1 MAŠINSKI RADOVI - GASNA KOTLARNICA         

3.2 UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA         

3.  UKUPNO MAŠINSKI RADOVI - GASNA KOTLARNICA I UGI   

 

Napomena: 

* U naznačenom prostoru obavezno navesti proizvođača opreme i dostaviti prospektnu 

dokumentaciju sa opisom opreme. 

** Za stavku 3 tačke 3.1 – neophodno je dostaviti uz ponudu sledeću dokumentaciju: 

- Prospektnu dokumentaciju sa opisom opreme i dijagramima snage 

- Dokaz o usaglašenosti sa napred navedenim standardima izdat od proizvođača 

opreme 

- Uverenje o kontrolisanju izdat od nadležne institucije kao dokaz o usaglašenosti sa 

domaćim standardima 

- Izjava o postojanju minimum 5 ovlaštenih servisera za ovaj tip gorionika na 

teritoriji Srbije,  sa podacima za kontakt 

-  Za svu opremu pod pritiskom koja se isporučuje i ugrađuje neophodno je uz opremu 

dostaviti: 

- propisanu tehničku dokumentaciju 

- ispravu o usaglašenosti sa propisaim tehničkim zahtevima za tu vrstu opreme, 

-  evidencioni i revizioni list za isporučenu i ugrađenu opremu pod pritiskom visokog 

nivoa opasnosti 
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Jed.  
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čina 

Jedinična 
cena 
(din) 
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(din) 

4 ELEKTRO RADOVI - MAZUTNA KOTLARNICA 

1 

Demontaža, ukljanjanje i odnošenje na lokaciju 

koju odredi Investitor (a ne dalje od 10km) sve 

elektro opreme koja nakon demontaže mašinske 

opreme više neće biti u funkciji. 

paušal       

2 

Isporuka, izrada, montaža i povezivanje razvodnog ormana oznake RO-AM u mazutnoj kotlarnici, 

u koji se prema jednopolnim i upravljačkim šemama ukupno ugrađuje sledeća oprema:  

Slobodnostojeće kućište razvodnog ormana IP55, 

dimenzija 800x400x2000mm, uvod svih kablova 

od gore, sa montažnom pločom, bravicom, 

bočnim stranicama, soklom i kompletnim 

priborom za spajanje i montažu, tip kao Eaton 

XVTL ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Energetski prekidač 0-1,3p,40A, 36kA sa 

zaštitnim funkcijama Ir=(0.6-1)In i Ii=(6-10)In sa 

produženim pogonom na vrata, sa šipkom i 

ručkom, sa podnaponskim članom i sa najmanje 

1NO kontaktom za signalizaciju stanja prekidača, 

tip kao Eaton LZMC1-A40-I ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kompl 1     

Voltmetarska preklopka, ugradna, 

sedmopoložajna, tip kao T0-3-8007/E ili 

odgovarajuća  

kom 1     

Voltmetar 0-500V, ugradni, tip kao Eaton EQ96-

500 ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Svetiljka za orman sa sklopkom na sebi 230VAC, 

tip kao Eaton XVTL-SRL/S ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kom 1     

Monofazna utičnica za montažu na DIN šinu 

1p+N+PE, 16A 
kom 1     

Ispravljač 230VAC/24VDC, 8A kom 1     

Transformator 230VAC/24VAC, 50VA, tip kao 

Eaton STN0.06 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

1-polni i 3-polni automatski osigurači sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), 

tip B i C, prekidne moći 6kA: 

B, 3p, 4A, tip kao PL6 kom 1     

B, 1p, 6A, tip kao PL6 kom 3     

C, 1p, 6A, tip kao PL6 kom 4     

C, 1p, 16A, tip kao PL6 kom 1     

C, 1p, 10A, tip kao PL6 kom 1     
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čina 
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cena 
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2 

Grebenasta sklopka 1-0-2,2p,10A, tip kao Eaton 

T0-2-8211/E ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 6     

Grebenasta sklopka 1-2,2p,10A, tip kao Eaton T0-

2-8221/E ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Signalna svetiljka, 22mm, koja se sastoji iz:  

Armature kom 15     

Kape crvene boje, tip kao Eaton M22-L-R 

__________________ * 
kom 9     

Kape zelene boje, tip kao Eaton M22-L-G 

__________________ * 
kom 6     

Zaštitne LED sijalice 230VAC crvene, tip kao 

Eaton M22-LED230-R ili odgovarajuće drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 9     

Zaštitne LED sijalice 230VAC zelene,  tip kao 

Eaton M22-LED230-G ili odgovarajuće drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 6     

Instalacioni rele, sa namotajem za 230V, 50Hz, sa 

4CO konatkata, tip kao Eaton Z-SCH ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 3     

Instalacioni rele, sa namotajem za 230V, 50Hz, sa 

2CO konatkata, tip kao Eaton Z-SCH ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 6     

Instalacioni rele, sa namotajem za 230V, 50Hz, sa 

1CO konatkata, tip kao Eaton Z-SCH ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 16     

Instalacioni rele, sa namotajem za 24VDC, sa 

1CO konatkata, tip kao Eaton Z-SCH ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 20     

Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC3, sa 

namotajem za 230V, 50Hz, sa 1NO pomoćnim 

kontaktom, nazivne struje 7A, tip kao Eaton 

DILM7-10 ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 6     

Modul sa pomoćnim kontaktima za motorni 

kontaktor, sa 1NO+1NC kontakata 
kom 6     

Motorna zaštitna sklopka sa zakretnom ručicom 

sa termomagnetskim okidačem, opsega termičke 

zaštite (6,3-10)A, tip kao Eaton PKZM0-10 ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 2     
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2 

Motorna zaštitna sklopka sa zakretnom ručicom 

sa termomagnetskim okidačem, opsega termičke 

zaštite (4-6,3)A, tip kao Eaton PKZM0-6,3  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 2     

Motorna zaštitna sklopka sa zakretnom ručicom 

sa termomagnetskim okidačem, opsega termičke 

zaštite (1-1,6)A, tip kao Eaton PKZM0-1,6 ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 2     

Pomoćni kontakti za motornu zaštitnu sklopku za 

signalizaciju položaja u slogu 1NO+1NC. 
kom 6     

Element za mehaničko povezivanje motorne 

zaštitne sklopke i kontaktora, tip kao Eaton 

PKZM0-XDM12 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 6     

Elektronski regulator  temperature tip kao Clorius 

ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ *, ISC2000, sa 

4xDO,8xAI,4xDI,4xAO,USB, Ethernet 

kom 1     

Ekspanzioni modul za elektronski regulator 

temperature sa 8xDO,8xDI,M-Bus 
kom 1     

Ekspanzioni modul za elektronski regulator 

temperature sa 8xDO 
kom 1     

Ekspanzioni modul za elektronski regulator 

temperature sa 8xDI 
kom 3     

Displej za elektronski regulator temperature, USB 

priključak 
kom 1     

3G rooter za prenos podataka na daljinu kom 1     

Šinski razvod komplet 1     

Redne stezaljke komplet 1     

Šina za N kom 1     

Šina za PE kom 1     

Šemiranje razvodnog ormana i montaža opreme u 

njemu 
kom 1     

Natpisne pločice, oznake elemenata, POK kanali, 

spiralna creva, provodnici za šemiranje, tuljci, 

zavrtnji i ostali sitan materijal 

komplet 1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. komplet 1     

 

 
 
 
 
 

    



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр14/2013 24/84 

  

 

Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna cena 
(din) 

3 

Isporuka, mašinska montaža i elektro povezivanje senzora pritiska u postojećoj mazutnoj 

kotlarnici, sa izlaznim signalom 0-10V, napajanje 24 VDC sa navojem G 1/2", opsega: 

0-10 bara, tip kao MBS 3000 ,,Danfoss" ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ *, 

kom 1     

0-0,6 bara, tip kao MBS 4510 ,,Danfoss" ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ *, 

kom 1     

Stavka obuhvata i sav potreban mašinski materijal za montažu. 

4 

Isporuka i povezivanje u postojećoj mazutnoj kotlarnici sledećih zaštitnih uređaja: 

termostat sa 1CO kontaktom 230VAC za 

indikaciju dostizanja granične temperature vode 

na izlazu iz kotla, a radi uključenja zaštitinih 

pumpi, tip kao ITC100, Danfoss ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kom 2     

nivostata na bazi vibracione viljuške sa 1CO 

kontaktom 230VAC za indikaciju nivoa u 

ekspanzionim posudama sa vodom za zaštitu od 

rada na suvo diktir pumpi, tip kao 8110 ,,Burkert" 

ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ *, 

kom 1     

Napomena: Mašinska montaža navedene opreme, kao i potrebni priključci, mufovi, slavine, itd. je 

predmet ponude i radova mašinskog izvođača radova. 

5 

Isporuka, povezivanjene oba kraja i polaganje u nove i postojeće kablovske regale i/ili u zaštitne 

cevi u postojećoj mazutnoj kotlarnici sledećih energetskih, komunikacionih, slabostrujnih i 

komandno-signalnih kablova:. 

PP00-Y 5x6 met 40     

PP00-Y 7x1,5 met 40     

PP00-Y 4x1,5 met 210     

PP00-Y 3x1,5 met 130     

LiYCY 12x0,75 met 40     

LiYCY 3x0,75 met 65     

LiYCY 2x0,75 met 40     

Komplet isporučeni, položeni i povezani na oba 

kraja. 
komplet 1     

Napomena: Kablovi se u najvećoj meri polažu po postojećim kablovskim regalima. 

Napomena: Sve količine proveriti na licu mesta u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun 

izvršiti po stvarno isporučenim i montiranim količinama. 
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6 

Isporuka i montaža na noseće konzole po zidu najkvalitetnijih perforiranih PNK kablovskih 

regala. Isporučuju se PNK regali sa poklopcem sledećih dimenzija: 

PNK 200 met 10     

konzole za nošenje regala (pričvrstiti na zid na 

svakih 1,5m) 
kom 10     

sitan montažni materijal - vijci, podloške, tiple... komplet 1     

sve kompletno isporučeno i montirano na licu 

mesta. 
komplet 1     

Napomena: Sve količine proveriti na licu mesta u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun 

izvršiti po stvarno isporučenim i montiranim količinama. 

7 

Formiranje strujnog izvoda u postojećem GRO za napajanje RO-AM. Potreban materijal sa 

ugradnjom: 

- automatski osigurač C32,3p, 6kA kom 1     

- žile 6mm2 komplet 1     

- redne stezaljke, uvodnik, sitan materijal komplet 1     

Sve kompletno isporučeno i montirano na licu 

mesta. 
komplet 1     

8 

Izrada, testiranje i podešavanje aplikativnog 

softvera za novi kontroler, smešten u orman RO-

AM, za potrebe automatskog rada kotlarnice. 

paušalno       

9 

Izrada, testiranje i podešavanje aplikativnog 

softvera za komandni displej, smešten na vrata 

ormana RO-AM, za potrebe automatskog rada 

kotlarnice. 

paušalno       

10 

Isporuka svog potrebnog materijala i prepravka 

strujnih veza unutar razvodnih ormana mazutnih 

kotlova 1 i 2 radi prihvata signala iz RO-AM. 

komplet 1     

11 

Uspostavljanje komunikacije, testiranje i 

podešavanje parametara između novog kontrolera, 

smeštenog u orman RO-AM, i razvodnih ormana 

mazutnih kotlova 1 i 2. 

paušalno       

12 

Uspostavljanje komunikacije, testiranje i 

podešavanje parametara između novog kontrolera, 

smeštenog u orman RO-A, i kalorimetra na vodi. 

paušalno       

13 

Uspostavljanje komunikacije, testiranje i 

podešavanje parametara između novog kontrolera, 

smeštenog u orman RO-AM, i komandnog 

displeja na vratima RO-AM. 

paušalno       

14 

Izrada, testiranje i puštanje u rad aplikacije koja se 

bavi daljinskim (iz dispečerskog centra ili sa 

mobilnog telefona) upravljanjem i nadzorom nad 

kompletnom kotlarnicom i njenim delovima. 

paušalno       

15 
Izrada uputstva za rukovanje svim elementima 

potrebnim za automatski i ručni rad kotlarnice. 
paušalno       
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16 
Izrada uputstva za korišćenje aplikacije na 

upravljačkom displeju kontrolera za kotlarnicu. 
paušalno       

17 
Obuka korisnika na poslovima održavanja 

kotlarnice u delu elektrotehnike. 
paušalno       

18 
Izrada elektro dela projekta izvedenog objekta 

rekonstrukcije mazutne kotlarnice. 
paušalno       

19 
Ispitivanje urađene elektro instalacije nakon 

završetka radova sa izdavanjem atesta. 
paušalno       

20 Pripremno završni radovi i ostali troškovi. paušalno       

4.  UKUPNO ELEKTRO RADOVI - MAZUTNA KOTLARNICA:   

 

Napomena: 

 

* U naznačenom prostoru obavezno navesti proizvođača opreme i dostaviti prospektnu 

dokumentaciju sa opisom opreme. 

 

** Elektronski kontroler - regulator mora da obezbedi najmanje sledeće funkcije:  

- mogućnost nezavisnog regulisanja najmanje dva kruga grejanja 

- podešava/postavlja  temperaturu zagrevane vode u razvodu u zavisnosti od spoljne 

temperature a delovanjem na trokraki elektromotorni regulacioni ventil ugrađen u povratnom 

vodu za istočni i zapadni deo naselja 

- ograničava najvišu temperaturu u razvodu, 

- omogućava upravljanje preko krive grejanja od minimum 9 tačaka, koja se zadaje preko 

prenosnog terminala, SCAD-e ili bilo kog internet pretraživača 

- omogućava dnevno, nedeljno i mesečno programiranje rada pojedinačnih grejnih krugova, 

- sat i datum realnog vremena sa baterijskim bekapom, obezbeđeno baterijsko napajanje,  

- mogućnost komunikacije sa frekventno regulisanim cirkulacionim pumpama 

- mogućnost automatskog održavanja pritiska pomoću elektromagnetnog ventila ugrađenog 

na vodu za dopunu 

- mogućnost povezivanja sa ručnim prenosnim terminalom za lokalno podešavanje 

- obezbeđen softver (OPC server) za pristup postojećem sistemu za daljinski nadzor i 

upravljanje – ''Wonderware” Run Time In Touch SCADA 

- mogućnost pristupa kontroleru preko standardnog internet pretraživača (MS Internet 

explorer, Mozila Fire Fox, Google Chrome,…) 

- mogućnost komunikacije sa dispečerskim centrom (Ethernet priključak) 

- mogućnost slobodnog kreiranja grafičkog prikaza kotlarnice prilikom web pristupa 

- mogućnost komunikacije sa merilima toplote (RS232 serijska veza ili Mbus komunikacija) 

- odgovarajući broj analognih ulaza osnovnog modula (temperatura pt1000, pritisak 0-10V, ili 

4-20mA) 

- odgovarajući broj analognih izlaza osnovnog modula (elektromotorni ventil, frekventni 

regulator) 

- odgovarajući broj digitalnih ulaza osnovnog modula (ispad pumpe, nivostat) 

- odgovarajući broj digitalnih izlaza osnovnog modula (elektromotorni ventil, za svaku od 

radnih cirkulacionih pumpi zaseban izlaz, elektromagnetni ventil dopune) 
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Elektronski regulator – kontroler koji vrši upravljanje radom u kotlarnici treba da bude 

slobodno programabilan, modularnog tipa tj. sa mogućnošću proširenja osnovnog modula sa 

ulazno izlaznim jedinicama tj. komunikacionim modulima.  
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5 ELEKTRO RADOVI - GASNA KOTLARNICA 

  
1. Razvodni ormani kotla 1 - RO-K1 i kotla 2 - RO-K2 su predmet isporuke isporučioca kotlova i 

kao takvi nisu predmet ovog dela projekta. 

  
2. Orman mernog mesta - OMM je predmet isporuke nadležne elektrodistribucije i kao takav nije 

predmet ovog projekta. 

1 

Isporuka, izrada, montaža i povezivanje razvodnog ormana oznake GRO, u koji se prema 

jednopolnim i upravljačkim šemama ukupno ugrađuje sledeća oprema:  

Slobodnostojeće kućište razvodnog ormana IP55, 

dimenzija 800x400x2000mm, uvod svih kablova od 

gore, sa montažnom pločom, bravicom, bočnim 

stranicama, soklom i kompletnim priborom za 

spajanje i montažu, tip kao Eaton XVTL  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Energetski prekidač 0-1,3p,160A, 36kA sa zaštitnim 

funkcijama Ir=(0.6-1)In i Ii=(6-10)In sa produženim 

pogonom na vrata, sa šipkom i ručkom i sa 

podnaponskim članom, tip kao Eaton LZMC2-

A160-I ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kompl 1     

Energetski prekidač 0-1,3p,125A, 36kA sa zaštitnim 

funkcijama Ir=(0.6-1)In i Ii=(6-10)In sa produženim 

pogonom na vrata, sa šipkom i ručkom i sa 

podnaponskim članom, tip kao Eaton LZMC1-

A125-I ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kompl 1     

Voltmetarska preklopka, ugradna, sedmopoložajna, 

B41 
kom 1     

Voltmetar 0-500V, ugradni, tip kao Eaton EQ96-500 

ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Svetiljka za orman sa sklopkom na sebi 230VAC, 

tip kao Eaton XVTL-SRL/S ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

Tropolni horizontalni osigurač-rastavljač za 

montažu na montažnu ploču veličine 125A tip kao 

Eaton LTS-160/00/3 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 3     
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1 

Umetak nožastog visokoučinskog osigurača veličine 125A, karakteristike gG sledećih struja 

pregaranja:  

100A kom 6     

50A kom 3     

1-polni i 3-polni automatski osigurači sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), 

tip B i C, prekidne moći 6kA:  

B, 3p, 4A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 1     

B, 1p, 6A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 3     

C, 1p, 6A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 2     

C, 1p, 16A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 2     

C, 3p, 16A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 1     

C, 1p, 10A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 2     

C, 3p, 25A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 2     

Sigurnosni rele 230VAC, dvokanalni, sa 3NO+1NC 

kontaktom za povezivanje total stopa, tip kao Eaton 

ESR5  ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 2     

Tipkalo sa povratkom, 1NO kontakt, zeleno, 

kompletno, tip kao Eaton M22-D-G ili odgovarajući 

drugog proizvođača  __________________ * 

kom 2     

Šinski razvod kompl. 1     

Redne stezaljke kompl. 1     

Šina za PEN kom 1     

Šemiranje razvodnog ormana i montaža opreme u 

njemu 
kom 1     

Natpisne pločice, oznake elemenata, POK kanali, 

spiralna creva, provodnici za šemiranje, tuljci, 

zavrtnji i ostali sitan materijal 

kompl. 1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. kompl. 1     

2 

Isporuka, izrada, montaža i povezivanje razvodnog ormana oznake RO-A, u koji se prema 

jednopolnim i upravljačkim šemama ukupno ugrađuje sledeća oprema:  

Slobodnostojeće kućište razvodnog ormana IP55, 

dimenzija 1200x400x2000mm, uvod svih kablova 

od gore, sa montažnom pločom, bravicom, bočnim 

stranicama, soklom i kompletnim priborom za 

spajanje i montažu, tip kao Eaton XVTL ili 

odgovarajući drugog proizvođača _____________ * 

kom 1     
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2 

Energetski prekidač 0-1,3p,100A, 36kA sa zaštitnim 

funkcijama Ir=(0.6-1)In i Ii=(6-10)In sa produženim 

pogonom na vrata, sa šipkom i ručkom, sa 

podnaponskim članom i sa najmanje 1NO 

kontaktom za signalizaciju stanja prekidača, tip kao 

Eaton LZMC1-A100-I ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kompl 1     

Voltmetarska preklopka, ugradna, sedmopoložajna, 

tip kao Eaton T0-3-8007/E ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

Voltmetar 0-500V, ugradni, tip kao Eaton EQ96-500 

ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Frekventni regulator tip kao VLT Aqua Drive 

FC200, Danfoss ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ *, za 

cirkulacionu pumpu sa elektromotorom snage 

15kW, IP20, sa ugrađenim filterom elektromagnetne 

kompatibilnosti (EMC filteri) koji zadovoljavaju 

standard EN55011 klase 1A i B. 

kom 2     

Kit za montažu displeja frekventnog regulatora na 

vrata razvodnog ormana 
kom 2     

Svetiljka za orman sa sklopkom na sebi 230VAC, 

tip kao Eaton XVTL-SRL/S ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 2     

Monofazna utičnica za montažu na DIN šinu 

1p+N+PE, 16A, tip kao Eaton Z-SD230  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Ventilator za orman 230VAC sa žaluzinom kom 2     

Žaluzina za orman sa filterom kom 2     

Termostat za ventilator 230VAC, 1CO kom 1     

Ispravljač 230VAC/24VDC, 8A kom 1     

Transformator 230VAC/24VAC, 50VA, tip kao 

Eaton STN0.06 ili odgovarajući drugog proizvođača 
kom 1     

Tropolni horizontalni osigurač-rastavljač za 

montažu na montažnu ploču veličine 125A, tip kao 

Eaton LTS-160/00/3 ili odgovarajući drugog 

proizvođača  __________________ * 

kom 2     

Umetak nožastog visokoučinskog osigurača veličine 125A, karakteristike aR sledećih struja 

pregaranja: 
  

 40A kom 6     
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2 

1-polni i 3-polni automatski osigurači sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), 

tip B i C, prekidne moći 6kA:  

B, 3p, 4A, tip kao Eaton PL6  ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 1     

B, 1p, 6A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 5     

C, 1p, 4A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 1     

C, 1p, 6A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 6     

C, 3p, 6A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 2     

C, 1p, 16A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 1     

C, 1p, 10A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 3     

Grebenasta sklopka 1-0-2,2p,10A, tip kao Eaton T0-

2-8211/E ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 10     

Grebenasta sklopka 1-2,2p,10A, tip kao Eaton T0-2-

8221/E ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 3     

Signalna svetiljka, 22mm, koja se sastoji iz:         

Armature kom 23     

Kape crvene boje, tip kao Eaton M22-L-R ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 11     

Kape zelene boje, tip kao Eaton M22-L-G ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 8     

Kape bele boje, tip kao Eaton M22-L-W  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 4     

Zaštitne LED sijalice 230VAC crvene, tip kao Eaton 

M22-LED230-R  ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 11     

Zaštitne LED sijalice 230VAC zelene, tip kao Eaton 

M22-LED230-G  ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 8     

Zaštitne LED sijalice 230VAC bele, tip kao Eaton 

M22-LED230-W  ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 4     
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2 

Instalacioni rele, sa namotajem za 230V, 50Hz, sa 

4CO konatkata, tip kao Eaton Z-SCH  ili 

odgovarajući drugog proizvođača  

__________________ * 

kom 5     

Instalacioni rele, sa namotajem za 230V, 50Hz, sa 

2CO konatkata, tip kao Eaton Z-SCH  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 14     

Instalacioni rele, sa namotajem za 230V, 50Hz, sa 

1CO konatkata, tip kao Eaton Z-SCH  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 12     

Instalacioni rele, sa namotajem za 24VDC, sa 1CO 

konatkata, tip kao Eaton Z-SCH  ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kom 28     

Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC3, sa 

namotajem za 230V, 50Hz, sa 1NO pomoćnim 

kontaktom, nazivne struje 7A, tip kao Eaton 

DILM7-10  ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 6     

Modul sa pomoćnim kontaktima za motorni 

kontaktor, sa 1NO+1NC kontakata 
kom 6     

Motorna zaštitna sklopka sa zakretnom ručicom sa 

termomagnetskim okidačem, opsega termičke 

zaštite (6,3-10)A, tip kao Eaton PKZM0-10  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 2     

Motorna zaštitna sklopka sa zakretnom ručicom sa 

termomagnetskim okidačem, opsega termičke 

zaštite (4-6,3)A, tip kao Eaton PKZM0-6,3  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 2     

Pomoćni kontakti za motornu zaštitnu sklopku za 

signalizaciju položaja u slogu 1NO+1NC. 
kom 4     

Element za mehaničko povezivanje motorne 

zaštitne sklopke i kontaktora, tip kao Eaton 

PKZM0-XDM12  ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 4     

Tipkalo sa povratkom, 1NO kontakt, zeleno, 

kompletno, tip kao Eaton M22-D-G ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kom 2     

Tipkalo sa povratkom, 1NO kontakt, crno, 

kompletno, tip kao Eaton M22-D-S  ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kom 4     
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2 

Tipkalo sa povratkom, 1NC kontakt, crveno,  

kompletno, tip kao Eaton M22-D-R  ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 2     

Elektronski regulator  temperature tip kao Clorius 

ISC2000 ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ *,  sa 

4xDO,8xAI,4xDI,4xAO,USB, Ethernet 

kom 1     

Ekspanzioni modul za elektronski regulator 

temperature sa 8xDO,8xDI,M-Bus 
kom 1     

Ekspanzioni modul za elektronski regulator 

temperature sa 8xDO 
kom 2     

Ekspanzioni modul za elektronski regulator 

temperature sa 8xDI 
kom 4     

Ekspanzioni modul za elektronski regulator 

temperature sa 8xAI 
kom 1     

Displej za elektronski regulator temperature, USB 

priključak 
kom 1     

3G rooter za prenos podataka na daljinu kom 1     

Ex barijera 24VDC za analogni signal 0-10V kom 1     

Šinski razvod kompl. 1     

Redne stezaljke kompl. 1     

Šina za N kom 1     

Šina za PE kom 1     

Šemiranje razvodnog ormana i montaža opreme u 

njemu 
kom 1     

Natpisne pločice, oznake elemenata, POK kanali, 

spiralna creva, provodnici za šemiranje, tuljci, 

zavrtnji i ostali sitan materijal 

kompl

et 
1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. 
kompl

et 
1     

3 

Isporuka, izrada, montaža i povezivanje razvodnog ormana oznake RO-OP, u koji se prema 

jednopolnim i upravljačkim šemama ukupno ugrađuje sledeća oprema:  

Slobodnostojeće kućište razvodnog ormana IP54, 

dimenzija 600x400x2000mm, uvod svih kablova od 

gore, sa montažnom pločom, bravicom, bočnim 

stranicama, soklom i kompletnim priborom za 

spajanje i montažu, tip kao Eaton XVTL ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     
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3  

  

  

  

Energetski prekidač 0-1,3p,50A, 36kA sa zaštitnim 

funkcijama Ir=(0.6-1)In i Ii=(6-10)In sa produženim 

pogonom na vrata, sa šipkom i ručkom, tip kao 

Eaton LZMC1-A50-I ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kompl 1     

- 1-polni i 3-polni automatski osigurači sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), 

tip B i C, prekidne moći 6kA:  

B, 1p, 16A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 1     

B, 1p, 10A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 5     

B, 1p, 6A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 2     

C, 1p, 16A, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 
kom 9     

Svetiljka za orman sa sklopkom na sebi 230VAC, 

tip kao Eaton XVTL-SRL/S ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

FID sklopka 16/0,03A,2p, tip kao Eaton PF6-

25/2/003 ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Grebenasti prekidač 1-0-2,1p,10A, tip kao Eaton 

T0-1-8210/E ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Fotorele 230VAC, 1CO sa fotosondom, tip kao 

Eaton SRSD1NO ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC3, sa 

namotajem za 220V, 50Hz, sa 1NO pomoćnim 

kontaktom, nazivne struje 16A, DILM17-10 

kom 1     

Redne stezaljke 
komple

t 
1     

Šina za N kom 1     

Šina za PE kom 1     

Šemiranje razvodnog ormana i montaža opreme u 

njemu 
kom 1     

Natpisne pločice, oznake elemenata, POK kanali, 

spiralna creva, provodnici za šemiranje, tuljci, 

zavrtnji i ostali sitan materijal 

kompl. 1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. kompl. 1     
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4 

Isporuka, izrada, montaža i povezivanje razvodnog ormana oznake RO-OPK, u koji se prema 

jednopolnim i upravljačkim šemama ukupno ugrađuje sledeća oprema:  

Slobodnostojeće kućište razvodnog ormana IP55, 

dimenzija 600x400x2000mm, uvod svih kablova od 

gore, sa montažnom pločom, bravicom, bočnim 

stranicama, soklom i kompletnim priborom za 

spajanje i montažu, tip kao Eaton XVTL ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Energetski prekidač 0-1,3p,100A, 36kA sa zaštitnim 

funkcijama Ir=(0.6-1)In i Ii=(6-10)In, sa 

produženim pogonom na vrata, sa šipkom i ručkom, 

tip kao Eaton LZMC1-A100-I ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kompl 1     

1-polni i 3-polni automatski osigurači sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), 

tip B i C, prekidne moći 6kA:  
  

B, 1p, 6A, tip kao PL6 kom 1     

B, 1p, 10A, tip kao PL6 kom 4     

C, 1p, 16A, tip kao PL6 kom 5     

C, 3p, 32A, tip kao PL6 kom 3     

Svetiljka za orman sa sklopkom na sebi 230VAC, 

tip kao Eaton XVTL-SRL/S ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

Grebenasti prekidač 0-1,1p,16A kom 3     

Tropolni horizontalni osigurač-rastavljač za 

montažu na montažnu ploču veličine 125A, tip kao 

Eaton LTS-160/00/3 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

Umetak nožastog visokoučinskog osigurača veličine 125A, karakteristike gG sledećih struja 

pregaranja:   

80A kom 3     

- Redne stezaljke kompl. 1     

- Šina za N kom 1     

- Šina za PE kom 1     

- Šemiranje razvodnog ormana i montaža opreme u 

njemu 
kom 1     

- Natpisne pločice, oznake elemenata, POK kanali, 

spiralna creva, provodnici za šemiranje, tuljci, 

zavrtnji i ostali sitan materijal 

kompl. 1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. kompl. 1     
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5 

Isporuka, izrada i montaža novog razvodnog ormana oznake RO-U1 - utičnice u kotlarnici. 

Kućište je stepena zaštite IP55, za montažu na zid, dimenzija (vxšxd) 700x500x250mm. Montaža 

je na zid, uvod svih kablova je od gore, tip kao Eaton CS ili odgovaraju'i drugog proizvođača 

__________________ *. U orman se ugrađuje sledeća oprema: 

kućište ormana kom 1     

teretna sklopka 80A,0-1,3p sa ručicom na vratima, 

tip kao Eaton LN-100-I ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

utičnica 1x230VAC, 16A, siluminska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 2     

utičnica 3x400VAC, 16A, siluminska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 2     

utičnica 3x400VAC, 63A, industrijska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 1     

utičnica 3x400VAC, 32A, industrijska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 1     

utičnica 1x24VAC, 16A, industrijska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 1     

automatski osigurači 6kA: 

C63,3p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 1     

C32,1p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 1     

C16,3p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 3     

C16,1p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 5     

C10,2p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 1     

transformator 230V/24V, 120VA, tip kao Eaton 

STN0.16  ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

redne stezaljke, kratkospojnici za redne stezaljke, 

oznake, natpisne pločice, kanali i ostali sitan 

nespecificiran materijal 

kompl. 1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. kompl. 1     

6 

Isporuka, izrada i montaža novog razvodnog ormana oznake RO-U2 - utičnice u kotlarnici. 

Kućište je stepena zaštite IP55, za montažu na zid, dimenzija (vxšxd) 400x400x250mm. Montaža 

je na zid, uvod svih kablova je od gore, tip kao Eaton CS ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ *. U orman se ugrađuje sledeća oprema: 

kućište ormana kom 1     

teretna sklopka 40A,0-1,3p sa ručicom na vratima, 

tip kao LN1-63-I 
kom 1     

utičnica 1x230VAC, 16A, siluminska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 2     
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6 

utičnica 3x400VAC, 16A, siluminska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 2     

automatski osigurači 6kA:   

C16,3p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 3     

C16,1p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 3     

redne stezaljke, kratkospojnici za redne stezaljke, 

oznake, natpisne pločice, kanali i ostali sitan 

nespecificiran materijal 

kompl. 1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. kompl. 1     

7 

Isporuka, izrada i montaža novog razvodnog ormana oznake RO-U3 - utičnice u kotlarnici. 

Kućište je stepena zaštite IP55, za montažu na zid, dimenzija (vxšxd) 400x500x250mm. Montaža 

je na zid, uvod svih kablova je od gore, tip kao Eaton CS   ili odgovarajući drugog 

proizvođača__________________ *. U orman se ugrađuje sledeća oprema: 

kućište ormana kom 1     

teretna sklopka 40A,0-1,3p sa ručicom na vratima, 

tip kao Eaton LN1-63-I ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 1     

utičnica 1x230VAC, 16A, siluminska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 2     

utičnica 3x400VAC, 16A, siluminska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 2     

utičnica 1x24VAC, 16A, industrijska, sa 

poklopcem, montaža na bok ormana 
kom 1     

automatski osigurači 6kA:  

C16,3p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 3     

C16,1p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača 
kom 3     

C10,2p, tip kao Eaton PL6 ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 
kom 3     

transformator 230V/24V, 120VA, tip kao Eaton 

STN0.16 ili odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

redne stezaljke, kratkospojnici za redne stezaljke, 

oznake, natpisne pločice, kanali i ostali sitan 

nespecificiran materijal 

kompl. 1     

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. kompl. 1     

8 

Isporuka, izrada i montaža novog razvodnog ormana oznake RO-U4 - utičnice u kotlarnici. Ovaj 

orman je u potpunosti identičan sa ormanom RO-U2. 

Sve komplet isporučeno, povezano i montirano. kompl. 1     
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9 

Isporuka, mašinska montaža i elektro povezivanje 

senzora pritiska u novoj gasnoj kotlarnici, sa 

izlaznim signalom 0-10V, napajanje 24 VDC sa 

navojem G 1/2", opsega: 

        

0-10 bara, tip kao MBS 3000 ,,Danfoss" ili 

odgovarajući drugog proizvođača _____________ * 
kom 3     

0-0,6 bara, tip kao MBS 4510 ,,Danfoss" ili 

odgovarajući drugog proizvođača _____________ * 
kom 1     

0-100 mbara Ex, tip kao ,,WIKA" IS ili 

odgovarajući drugog proizvođača_____________ * 
kom 1     

Stavka obuhvata i sav potreban mašinski materijal za montažu.  

10 

Isporuka, mašinska montaža i elektro povezivanje 

senzora temperature - Pt1000 sonda u novoj gasnoj 

kotlarnici,  sa navojem G 1/2", sa čaurom, dvožični, 

opsega 0-200C. Stavka obuhvata i sav potreban 

mašinski materijal za montažu. 

kom 6     

11 

Isporuka, mašinska montaža i elektro povezivanje 

senzora temperature spoljašnjeg vazduha - Pt1000 

sonda u novoj gasnoj kotlarnici, sa čaurom, 

dvožični, opsega -50+50C. Stavka obuhvata i sav 

potreban mašinski materijal za montažu. 

kom 1     

12 

Isporuka i povezivanje u novoj gasnoj kotlarnici sledećih zaštitnih uređaja: 

termostat sa 1CO kontaktom 230VAC za indikaciju 

dostizanja granične temperature vode na izlazu iz 

kotla radi uključenja zaštitinih pumpi, tip kao 

ITC100, Danfoss ili odgovarajući drugog 

proizvođača __________________ * 

kom 2     

nivostata na bazi vibracione viljuške sa 1CO 

kontaktom 230VAC za indikaciju nivoa u 

ekspanzionim posudama sa vodom za zaštitu od 

rada na suvo diktir pumpi, tip kao 8110 ,,Burkert" ili 

odgovarajući drugog proizvođača 

__________________ * 

kom 1     

Napomena: Mašinska montaža navedene opreme, kao i potrebni priključci, mufovi, slavine, itd. je 

predmet ponude i radova mašinskog izvođača radova. 

13 

Isporuka, montaža i povezivanje tastera nužnog 

isključenja sa 1NC kontaktom u sopstvenom 

kućištu. Stavka podrazumeva i izradu nosača tastera 

od metalnih profila i limova. 

kom 3     

14 

Isporuka, povezivanjene oba kraja i polaganje u kablovske regale i/ili u zaštitne cevi u novoj 

gasnoj kotlarnici sledećih energetskih, komunikacionih, slabostrujnih i komandno-signalnih 

kablova: 

PP00 4x70 met 15     

PP00 4x35 + PP00-Y 1x35 met 40     
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14 

PP00 4x25 + PP00-Y 1x25 met 15     

PP00-Y 5x16 met 10     

PP00-Y 5x6 met 80     

PP00-Y 5x4 met 60     

PP00-Y 4x6 met 45     

PP00-Y 3x2,5 met 280     

PP00-Y 7x1,5 met 80     

PP00-Y 4x1,5 met 260     

PP00-Y 3x1,5 met 615     

PP00 2x1,5 met 170     

LiYCY 12x0,75 met 80     

LiYCY 3x0,75 met 200     

LiYCY 2x0,75 met 375     

Komplet isporučeni, položeni i povezani na oba kraja. kompl. 1     

15 

Isporuka svog potrebnog materijala i izrada električne instalacije energetskih priključnica u novoj 

gasnoj kotlarnici. Materijal koji se ugrađuje je: 

OG nagradna priključnica 16A, 1x230V kom 2     

dupla nadgradna priključnica 16A, 1x230V kom 6     

sitan materijal, odstojne obujmice, gibljiva metalna 

plastificirana creva, itd. 
kompl. 1     

Napomena: Kablovi za priključnice su već specificirani zajedno sa svim kablovima. 

Sve kompletno montirano, povezano i ispitano kompl. 1     

16 

Isporuka svog potrebnog materijala i izrada električne instalacije unutrašnjeg, spoljašnjeg i 

protivpaničnog osvetljenja u novoj gasnoj kotlarnici. Materijal koji se ugrađuje je: 

reflektror IP65, simetričan sa metal halogenom 

sijalicom 150W 
kom 4     

reflektror IP65, simetričan sa metal halogenom 

sijalicom 70W 
kom 15     

nadgradna, fluo 2x18W, IP65 kom 3     

nadgradna, fluo 4x18W, IP20 kom 8     

nadgradna, iznad ogledala, 60W kom 2     

protivpaničnih svetiljki (nadgradne), IP41, sa LED 

rasvetom sa odgovarajućim natpisima i 

autonomijom od najmanje 1h, tip kao GuideLED 

SL, proizvođač Cooper Safety ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kom 1     

protivpaničnih svetiljki (nadgradne), IP65 sa LED 

rasvetom sa odgovarajućim natpisima i 

autonomijom od najmanje 1h, tip kao GuideLED 

SL, proizvođač Cooper Safety ili odgovarajući 

drugog proizvođača __________________ * 

kom 4     

instalaciona sklopka OG, jednopolna kom 1     

instalaciona sklopka OG, serijska kom 1     

instalaciona sklopka OG, naizmenična kom 6     
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16 

instalaciona sklopka pregibna 16A OG sa tinjalicom kom 1     

sitan materijal, odstojne obujmice, gibljiva metalna 

plastificirana creva, itd. 
kompl. 1     

Napomena: Kablovi za osvetljenje su već specificirani zajedno sa svim kablovima. 

Sve kompletno montirano, povezano i ispitano kompl. 1     

17 

Isporuka i montaža na noseće konzole po zidu najkvalitetnijih perforiranih PNK kablovskih 

regala. Isporučuju se PNK regali sa poklopcem sledećih dimenzija: 

PNK 50 met 40     

PNK 100 met 30     

PNK 200 met 40     

PNK 300 met 50     

konzole za nošenje regala (pričvrstiti na zid na 

svakih 1,5m) 
kom 100     

sitan montažni materijal - vijci, podloške, tiple... kompl. 1     

Napomena: Sve količine proveriti na licu mesta u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun 

izvršiti po stvarno isporučenim i montiranim količinama. 

Sve kompletno montirano. kompl. 1     

18 

Isporuka metalnih zaštitnih cevi dimenzija od 3/4" 

do 2" i njihova montaža na zid i pod objekta. Stavka 

obuhvata i potreban pribor za njihovo pričvršćenje, 

kao i premazivanje osnovnom i završnom bojom. 

met 50     

19 
Isporuka i montaža plastificiranih metalnih creva 

različitih prečnika. 
met 70     

20 

Isporuka svog potrebnog materijala i izrada  

premošćenja svih novih prirubničkih spojeva 

zupčastim podloškama sa obeležavanjem vijaka i 

matica crvenom bojom. 

kompl. 1     

21 

Isporuka svog potrebnog materijala i povezivanje 

sve nove metalne mašinske opreme,kućišta 

razvodnih ormana, metalnih vrata, žaluzina, okvira 

prozora i ostalih metalnih masa na prsten za 

izjednačenje potencijala objekata kotlarnice. 

Povezivanje izvesti P/F-Y 1x25 i P/F-Y 1x6  

provodnicima. 

kompl. 1     

22 

Isporuka svog potrebnog materijala i izrada gromobranske instalacije objekta. Materijal koji se 

ugrađuje i radovi koje treba izvesti su: 

Isporuka i polaganje pocinkovane trake FeZn 

25x4mm za izradu temeljnog uzemljivača objekta. 

Traku polagati nasatice u betonu temelja. 

m 120     
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22 

Isporuka i polaganje pocinkovane trake FeZn 

25x4mm za izradu prstena za izjednačenje 

potencijala po unutrašnjem zidu objekta na visini od 

30cm. Traku polagati na nosače, koje ova pozicija 

obuhvata. 

m 40     

Isporuka i postavljanje ukrsnih komada 60 x 60 JUS 

N.B4 934 za vezu TRAKA-TRAKA.  Proveriti 

galvansku neprekidnost spojeva nakon postavljanja 

spojnica.  

kom 20     

Isporuka i polaganje po krovnom pokrivaču 

pocinkovane trake FeZn 20x3mm za izradu glavnog 

prihvatnog sistema-hvataljki gromobranske 

instalacije objekta i spusnih provodnika.  

Komplet sa  potporama postavljenim na 

međusobnom rastojanju od 1m na krovu. 

m 180     

Isporuka i polaganje pocinkovane trake FeZn 

20x3mm za izradu spustnih vodova od prihvatnog 

sistema-hvataljki gromobranske instalacije objekta 

do merno rastavnih spojeva. Traku polagati delom u 

betonskom stubu, a delom po zidnim potporama. 

m 60     

Isporuka i postavljanje ukrsnih komada 60 x 60 JUS 

N.B4 936/III za vezu traka-traka po krovu objekta. 
kom 30     

Izrada spojeva isturenih metalnih masa na krovu i u 

kotlarnici (cevovodi, stubovi, metalni kanali i ostale 

metalne mase objekta). Spojeve uraditi 

pocinkovanom trakom, zavrtnjima ili zavarivanjem. 

Obračun po jednom spoju sa svim potrebnim 

instalacionim materijalom. 

komple

ta 
40     

Isporuka i postavljanje rastavno-mernih spojeva D. 

JUS N.B4. 932 u zidu objekta sa ugradjenom 

kutijom za merno rastavni spoj na visini 1,7m od 

gazišta.   

kom 8     

Isporuka i postavljanje stezaljke za oluk P JUS 

N.B4.908.   
kom 4     

Isporuka i ugradnja obujmica za pocinkovane 

slivnike (oluke). Obujmice su tipa JUS N.B4.914 
kom. 4     

Sitan nespecifiran materijal za izvođenje 

elektroinstalacionih i elektromontažnih radova na 

izradi gromobrana i uzemljivača sa nepredviđenm 

radovima. 

komple

t 
1     
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22 

Ispitivanje urađene gromobranske i uzemljivačke 

instalacije, potrebna  merenja  od strane  ovlašćene i 

licencirane firme  sa izdavanjem pismenog izveštaja  

o merenjima u pisanoj formi. 

komple

t 
1     

Formiranje revizione knjige gromobranske 

instalacije sa uzemljivačem i jednoznačna 

numeracija broja rastavno-mernog spoja na 

odgovarajućim pločicama 

kom 1     

Napomena: Sve količine proveriti na licu mesta u dogovoru sa nadzornim organom. Obračun 

izvršiti po stvarno isporučenim i montiranim količinama. 

Sve kompletno montirano, povezano i ispitano kompl. 1     

23 

Izrada, testiranje i podešavanje aplikativnog 

softvera za novi kontroler, smešten u orman RO-A, 

za potrebe automatskog rada kotlarnice. 

paušaln

o 
      

24 

Izrada, testiranje i podešavanje aplikativnog 

softvera za komandni displej, smešten na vrata 

ormana RO-A, za potrebe automatskog rada 

kotlarnice. 

paušaln

o 
      

25 

Isporuka svog potrebnog materijala i izrada strujnih 

veza unutar razvodnih ormana kotlova 1 i 2 radi 

prihvata signala iz RO-A. 

komple

t 
1     

26 

Uspostavljanje komunikacije, testiranje i 

podešavanje parametara između novog kontrolera, 

smeštenog u orman RO-A, i razvodnih ormana 

kotlova 1 i 2. 

paušaln

o 
      

27 

Uspostavljanje komunikacije, testiranje i 

podešavanje parametara između novog kontrolera, 

smeštenog u orman RO-A, i kalorimetra na vodi. 

paušaln

o 
      

28 

Uspostavljanje komunikacije, testiranje i 

podešavanje parametara između novog kontrolera, 

smeštenog u orman RO-A, i komandnog displeja na 

vratima RO-A. 

paušaln

o 
      

29 

Izrada, testiranje i puštanje u rad aplikacije koja se 

bavi daljinskim (iz dispečerskog centra ili sa 

mobilnog telefona) upravljanjem i nadzorom nad 

kompletnom kotlarnicom i njenim delovima. 

paušaln

o 
      

30 
Izrada uputstva za rukovanje svim elementima 

potrebnim za automatski i ručni rad kotlarnice. 
paušaln

o 
      

31 
Izrada uputstva za korišćenje aplikacije na 

upravljačkom displeju kontrolera za kotlarnicu. 
paušaln

o 
      

32 
Obuka korisnika na poslovima održavanja 

kotlarnice u delu elektrotehnike. 
paušaln

o 
      

33 
Izrada elektro dela projekta izvedenog objekta gasne 

kotlarnice  
paušaln

o 
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34 
Ispitivanje urađene elektro instalacije nakon 

završetka radova sa izdavanjem atesta. 
paušaln

o 
      

35 Pripremno završni radovi i ostali troškovi. 
paušaln

o 
      

5. UKUPNO ELEKTRO RADOVI - GASNA KOTLARNICA:   

 

Napomena: 

 

* U naznačenom prostoru obavezno navesti proizvođača opreme i dostaviti prospektnu 

dokumentaciju sa opisom opreme. 

 

** Elektronski kontroler - regulator mora da obezbedi najmanje sledeće funkcije:  

- mogućnost nezavisnog regulisanja najmanje dva kruga grejanja 

- podešava/postavlja  temperaturu zagrevane vode u razvodu u zavisnosti od spoljne 

temperature a delovanjem na trokraki elektromotorni regulacioni ventil ugrađen u povratnom 

vodu za istočni i zapadni deo naselja 

- ograničava najvišu temperaturu u razvodu, 

- omogućava upravljanje preko krive grejanja od minimum 9 tačaka, koja se zadaje preko 

prenosnog terminala, SCAD-e ili bilo kog internet pretraživača 

- omogućava dnevno, nedeljno i mesečno programiranje rada pojedinačnih grejnih krugova, 

- sat i datum realnog vremena sa baterijskim bekapom, obezbeđeno baterijsko napajanje,  

- mogućnost komunikacije sa frekventno regulisanim cirkulacionim pumpama 

- mogućnost automatskog održavanja pritiska pomoću elektromagnetnog ventila ugrađenog 

na vodu za dopunu 

- mogućnost povezivanja sa ručnim prenosnim terminalom za lokalno podešavanje 

- obezbeđen softver (OPC server) za pristup postojećem sistemu za daljinski nadzor i 

upravljanje – ''Wonderware” Run Time In Touch SCADA 

- mogućnost pristupa kontroleru preko standardnog internet pretraživača (MS Internet 

explorer, Mozila Fire Fox, Google Chrome,…) 

- mogućnost komunikacije sa dispečerskim centrom (Ethernet priključak) 

- mogućnost slobodnog kreiranja grafičkog prikaza kotlarnice prilikom web pristupa 

- mogućnost komunikacije sa merilima toplote (RS232 serijska veza ili Mbus komunikacija) 

- odgovarajući broj analognih ulaza osnovnog modula (temperatura pt1000, pritisak 0-10V, ili 

4-20mA) 

- odgovarajući broj analognih izlaza osnovnog modula (elektromotorni ventil, frekventni 

regulator) 

- odgovarajući broj digitalnih ulaza osnovnog modula (ispad pumpe, nivostat) 

- odgovarajući broj digitalnih izlaza osnovnog modula (elektromotorni ventil, za svaku od 

radnih cirkulacionih pumpi zaseban izlaz, elektromagnetni ventil dopune) 

 

Elektronski regulator – kontroler koji vrši upravljanje radom u kotlarnici treba da bude 

slobodno programabilan, modularnog tipa tj. sa mogućnošću proširenja osnovnog modula sa 

ulazno izlaznim jedinicama tj. komunikacionim modulima.  
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6. VODOVOD I KANALIZACIJA 

6.1 KANALIZACIJA 

1 

Ručno otkopavanje zemlje III kategorije. Za rov kanala i 

izradu revizionih šahtova širine do 1,00, dubine prema 

projektu. 

m³ 3,70     

2 
Nabavka i nasipanje peska ispod cevi - 10 cm. Oko cevi i 

po cevima u sloju od 5 cm . 
m³ 1,10     

3 

Zatrpavanje rova kanala iskopanom zemljom sa 

nabijanjem u slojevima - 30cm. Sa polivanjem vodom i 

nabijanjem vibrostrojevima. 

m³ 2,60     

4 Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. m³ 0,92     

5 Nabavka i montaža PVC cevi za kanalizaciju          

  160mm m 9     

  110mm m 6     

  75mm m 32     

6 
Nabavka i postavljanje ventilacionih glava od 

pocinkovanog lima 0,55 mm sa kapom i prorezom 1,5 m.  
kom 1     

7 Čišćenje i ispiranje kanalizacione mreze paušal       

6.1. UKUPNO KANALIZACIJA:   

      

6.2 SANITARNI OBJEKTI 

1  Nabavka i montaža komplet WC šolje sa vodokotlićem. kom 1     

2 
Nabavka i montaža poniklovane baterije sa ručnim tušem 

za kadu. 
kom 2     

3 Nabavka i montža zidne baterije za umivaonik i sudoperu. kom 3     

4 Nabavka i montaža bojlera         

  od 80l kom 1     

  od 30l kom 1     

5 Nabavka i montaža tuš kabine kom 2     

6 Nabavka i ugradnja podnog slivnika          

  100mm kom 3     

  75mm kom 2     

7 Nabavka i montaža ogledala  kom 2     

8 Nabavka i montaža etažera kom 2     

9 Nabavka i montaža držača za sapun kom 3     

10 Nabavka i montaža držača za peškire kom 3     

11 Nabavka i montaža komplet držača za toalet papir kom 2     

6.2. UKUPNO SANITARNI OBJEKTI:   
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6.3 VODOVOD 

1 
Ručni ikop zemlje III kat. Za rov kanala i izradu 

revizionih šahtova, širine do 1m, dubini po projektu. 
m³ 9,60     

2 
Nabavka i nasipanje peska ispod cevi - 10 cm. Oko cevi i 

po cevima u sloju od 5 cm . 
m³ 2,90     

3 
Zatrpavanje rova kanala iskopanom zemljom sa 

nabijanjem u slojevima - 30cm. 
m³ 6,70     

4 Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. m³ 2,40     

5 Nabavka i postavljanje vodovodnih  PVC cevi         

  50mm m 20     

  25mm m 4     

  20mm m 2     

  15mm m 28     

6 
Nabavka i postavljanje propusnih ventila sa pon. kapom 

15 mm 
kom 7     

7  Nabavka i ugradnja vodomera         

  50mm kom 1     

  25mm kom 1     

8 Ispitivanje, ispiranje i dezinfekcija vodovode mreze  paušal       

6.3. UKUPNO VODOVOD:   

      

REKAPITULACIJA         

6.1 KANALIZACIJA         

6.2 SANITARNI OBJEKTI         

6.3 VODOVOD         

6. UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA:   
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7. GRAĐEVINSKI RADOVI 

7.1. ZEMLJANI RADOVI 

1 Merenje  i obeležavanje objekata -kolčenje.   

  Obračun po m
2
. m2 496,98     

2 

Iskop zemlje III kategorije za temelje objekta, na dubinu kako je u  projektu određeno ( 

mašinsko i ručno sa planiranjem dna + - 5cm ). Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. 

Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i 

nivelisati teren . Ostalo u svemu prema opštem opisu, uputstvu, projektu i vežećim propisima. 

Plaća se sve komplet gotovo od 1m
3
 iskopane zemlje sa svim potrebnim razupiranjem.  

  Obračun po m
3
. m³ 23,18     

3 

Nabavka, prenos, nasipanje, nabijanje šljunka ispod temelja . Tamponski sloj šljunka nasuti u 

slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1cm. Debljina sloja šljunka 

definisana je projektom. Ostalo prema opštem opisu, uputstvu, statičkom proračunu i važećim 

propisima. Plaća se sve komplet gotovo po 1m
3
 nabijenog šljunka .  

  Obračun po m
3
. m³ 2,01     

4 

Nabavka, prenos, nasipanje i sabijanje šljunka ispod podova i trotoara. Sabijanje vršiti 

vibrostrojevima do zbijenosti prirodnog nalazišta tj. Ms = 300KN / cm
2
.  Tamponski sloj 

šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1cm. Debljina 

sloja šljunka definisana je projektom. Ostalo prema opštem opisu, uputstvu, statičkom 

proračunu i važećim propisima. Plaća se sve komplet gotovo po 1m
3
 nabijenog šljunka.   

  Obračun po m
3
. m³ 13,13     

7.1.  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

      

7.2. ZIDARSKI RADOVI 

1 

Zidanje zidova prizemlja punom opekom debljine zida d=25cm,  u produžnom malteru 1:2:6 . 

Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm. Sve ostalo u svemu prema opštem opisu, 

uputsvu proizvođača, statičkom proračunu i važećim propisima. Plaća se sve komplet gotovo 

po 1m
3
 . Otvori se odbijaju.  

Obračun po m
3
. m³ 77,74     

2 

Malterisanje unutrašnjih zidova objekta i uzidanih delova od betona, produžnim malterom u 

dva sloja . Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj raditi produžnim 

malterom od prosejanog šljunka "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i 

narezati ga . Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija 

i  naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje. Omalterisane površine moraju biti 

ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave . Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja. U 

cenu ulazi i pom. skela. Raditi u svemu prema projektu, opštem opisu i uputstvu i važećim 

propisima. Plaća se komplet gotovo od 1m
2
 sa potrebnom skelom . 

Obračun po m
2
. m2 203,58     
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3 

Nabavka materijala, spravljanje i izrada mršavog betona debljine 5cm kao podloga za 

hidroizolaciju. Beton spraviti sa prosejanim  šljunkom "jedinicom" razmere 1:3 i negovati je 

dok ne očvrsne 

Obračun po m
2
. m2 252,27     

7.2. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   

     

 

No OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna 
cena (din) 

7.3. BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI RADOVI I ARMATURA 

1 

Izrada temeljne kontragrede od armiranog betona, marke betona MB30. Izraditi oplatu od 

obične daske i temelje armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi 

i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata, armaturu obračunati posebno. Ostalo po opštem 

opisu, uputstvu i važećim propisima. Plaća se sve komplet gotovo po 1m
3
. 

Obračun po m
3
. m³ 35,8     

2 

Izrada armirano-betonske podne ploče prizemlja od armiranog betona marke betona  MB 30 , 

debljine d =20cm . Ploču armirati po projektu , detaljima i  statičkom proračunu . Beton 

ugraditi i negovati po propisima . U cenu ulazi oplata, štemovanje postojeće AB konstrukcije 

radi vezivanja za istu. Armaturu obračunati posebno. 

Obračun po m
2 

izlivene ploče m2 238,83     

3 

Izrada arm. betonskih elemenata : greda, podvlaka, horizontalnih serklaža i vert.serklaža od 

betona marke MB30. Izraditi oplatu i serklaže armirati po  projektu, detaljima i statičkom 

proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Ostalo u svemu po statičkim detaljima 

uputstvu statičara, opštem opisu, projektu i važećim propisima. Plaća se sve komplet gotovo po 

1m
3
 betona zajedno sa oplatom i pomoćnom skelom . 

  Obračun po m
3
. m³ 14,7     

            

  ARMATURA 

1 

Nabavka i postavljanje armature. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i 

statičkim detaljima . Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri 

statičar. Plaća se sve komplet po 1 kg ugrađene armature. 

Obračun po kg.         

- glatka armatura        Č240/360 kg 2000     

- rebrasta armatura     Č400/500 kg 3000     

- mreža kg 6500     

7.3. UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI I ARMATURA:   
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7.4. POKRIVAČKI RADOVI 

1 

Pokrivanje krova trapezastim limom. Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim 

stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu, smaknutim 

na pola.  Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, "Grmeč" Beograd ili odgovarajuće drugog 

proizvođača  koji ulazi u cenu pokrivanja 

Obračun po m
2 

izlivene ploče m2 238,95     

7.4.  UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI:   

     

 

Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna 
cena (din) 

7.5. IZOLATERSKI RADOVI 

1 

Izrada hidroizolacije preko temeljnih zidova i betonske ploče prizemlja, ( ispod termoizolacije 

poda ). Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge Hladni premaz bitulit "A" naneti 

četkom ili  prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti 

zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase, 

koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa 

preklopima 10cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.  Varen sloj Kondor 4  

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva :         

-hladan premaz bitulitom "A"         

-Kondor 4 varen za podlogu         

-dva sloja polietilenske folije         

Obračun po m
2 

 m2 238,83     

2 

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča, Vunizol Z plus ili 

odogvarajuće, debljine d=10cm, gustine 150kg/m
3
 . Kamenu vunu postaviti iznad 

podkonstrukcije plafona zajedno sa PVC folijom. Ostalo po opštem opisu, uputstvu i  važećim 

propisima. 

Obračun po m
2 

 m2 51,47     

3 

Nabavka i postavljanje stiropora debljine 10 cm, gustine 17g/m
2
 na fasadne i unutrašnje zidove 

objekta uz pripremu površine. 

Obračun po m
2 

 m2 125,37     

7.5.  UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:   
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7.6. LIMARSKI RADOVI 

1 
Nabavka materijala i izrada atike visine 180 cm. 

Obračun po m
2 

 m2 62,10     

2 

Nabavka materijala, izrada i montaža visećih polukružnih oluka od  pocinkovanog lima debljine 

0.6 mm, razvijene širine do 40 cm, širine oluka do 15 cm 

  m 30,90     

3 

Izrada i montaža olučnih pocinkovanih cevi, razvijene širine (RŠ) do 33 cm, Ø 10 cm, debljine 

lima 0,60 mm. 

  m 10,18     

7.6.  UKUPNO LIMARSKI RADOVI:   

            

7.7. STOLARSKI RADOVI 

1 

Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata od metala sa mehanizmom za automatsko zatvaranje, 

dimenzija 230/300cm 

  kom 2     

2 

Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata od metala sa mehanizmom za automatsko zatvaranje, 

dimenzija 100/230cm 

  kom 2     

3 

Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata od metala sa mehanizmom za automatsko zatvaranje, 

dimenzija 100/230cm 

  kom 1     

4 

Nabavka i ugradnja PVC prozora sa vakuum staklom izvedenih kao fiksno krilo u potpunosti 

bez otvaranja, dimenzija 100/140cm 

  kom  10     

5 

Nabavka i ugradnja PVC prozora sa vakuum staklom izvedenih kao fiksno krilo sa otvaranjem 

dimenzija 100/140cm 

  kom 6     

6 

Nabavka i ugradnja PVC prozora sa vakuum staklom izvedenih kao fiksno krilo u potpunosti 

bez otvaranja dimenzija 160/90cm 

  kom 13     

7 

Nabavka i ugradnja PVC prozora sa vakuum staklom izvedenih kao fiksno krilo sa otvaranjem 

dimenzija 160/90cm 

  kom 2     

8 

Nabavka i ugradnja PVC prozora sa vakuum staklom izvedenih kao fiksno krilo sa otvaranjem 

dimenzija 357/90cm 

  kom 1     

9 
Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata od PVC profila dimenzija 100/210 cm 

  kom 1     

10 
Nabavka i ugradnja kabina za wc od PVC profila dimenzija prema projektu. 

  kom 3     

7.7.  UKUPNO STOLARSKI RADOVI:   
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Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna 
cena (din) 

7.8. BRAVARSKI RADOVI 

1 

Izrada i postavljanje rešetkastog nosača od čeličnih profila i flahova. Nosač izraditi i ugraditi po 

detaljima i uputstvu projektanta.  Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti . Pre 

ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju i postaviti na 

oslonce. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju predkitovati i brusiti , pa obojiti dva puta. 

Ostalo po opštem opisu, uputstvu, šemi i važećim propisima. Plaća se sve komplet gotovo po 

kg nosača 

Obračun po kg. kg 3400     

7.8.  UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:   

            

7.9. KERAMIČARSKI RADOVI 

1 

Oblaganje zidova keramičkim glaziranim pločicama II klase dimenzije 15x15cm ili drugih dim. 

po izboru investitora. Spojnice i zidne površine očistiti od maltera i delova van ravni zidova. 

Posle toga vršiti oblaganje pločicama na lepak i to fuga na fugu. Kod svih preloma na zidovima 

i kod poda postaviti fazonske konkavne ili konveksne delove. Završni radovi moraju da imaju 

zaobljenu gornju ivicu. Neposredno pre ugrađivanja pločice umakati u vodu da se skine prašina. 

Sve izrađene površine moraju biti u istoj ravni, ivice pločice neokrznute a same pločice potpuno 

zdrave, bez riseva. Spojnice moraju da budu jedva primetne i fugovane belim cementom . 

Obračunava se i plaća stvarno obložena površina sa odbitkom svih otvora. Kao ispravne 

primeniće se samo one površine, koje su čvrsto prionule za podlogu, što se provera po zvuku 

pri ovlaženom kucanju malim drvenim čekićem, sa gumenom podlogom. 

Obračun po m
2 

 m2 21,04     

2 

Izrada poda od podnih keramičkih pločica II klase postavljanim preko cem. košuljice, u slogu 

po izboru projektanta. Podlogu pripremiti i očistiti od šuta i otpadaka i orapaviti pa izvršiti 

polaganje podnih pločica ravno. Pre polaganja pločice umakati u vodu da se skine prašina. Po 

polaganju podove preliti cem. mlekom pa posle 24h krpama  skinuti i istrljati do sjaja. Sve 

pločice moraju biti neokrznute i položene u istoj ravni. Kod podova sa padom slivne linije dati 

dijagonalno spojnice jedva primetne i istih širina a veza na vezu. Plaća se sve komplet gotovo 

po 1m
2
. 

Obračun po m
2 

 m2 51,50     

7.9.  UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:   

 
  

          

7.10. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1 

Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona , disperzivnim kitom . Površine obrusiti , očistiti i 

izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i  pukotine . Impregnirati i prevući 

disperzivni kit tri puta . Ostalo po opštem opisu, uputstvu i važećim propisima. Plaća se sve 

komplet gotovo po 1m
2
. 

Obračun po m
2 

 m2 203,58     
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Br OPIS 
Jed.  
mere 

Koli- 
čina 

Jedinična 
cena 
(din) 

Ukupna 
cena (din) 

2 

Bojenje gletovanih zidova i plafona , poludisperzivnim bojama , po izboru projektanta . Sve 

površine brusiti , impregnirati i kitovati manja oštećenja . Predbojiti i ispraviti toniranim 

disperzionim kitom , a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put . Ostalo po opštem 

opisu, uputstvu i važećim propisima. Plaća se sve komplet gotovo po 1m
2
. 

Obračun po m
2 

 m2 203,58     

7.10.  UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:   

       

7.11. GIPSARSKI RADOVI 

1 

Izrada spuštenih i priljubljenih plafona od gips karton ploča debljine 2x1.25 cm na 

podkonstrukciji od pocinkovanih profila sa potrebnim visilicama. Postavljene ploče fugovati 

gipsom i bandaž trakom. Ostalo po opštem opisu, uputstvu i važećim propisima. Plaća se sve 

komplet gotovo po 1m
2
. 

Obračun po m
2 

 m2 238,83     

7.11.  UKUPNO GIPSARSKI RADOVI:   

            

7.12. FASADERSKI RADOVI 

1 

Nabavka materijala i izrada Demit fasade preko sloja Stiropora debljine 8 cm i  bojenje u belu 

boju 

Obračun po m
2 

 m2 73,97     

2 
Izrada fasade od produznog maltera i granulaciji po instrukcijama projektanta 

Obračun po m
2 

 m2 210,24     

7.12.  UKUPNO FASADERSKI RADOVI:   

      

REKAPITULACIJA 

1 ZEMLJANI RADOVI    

2 ZIDARSKI RADOVI    

3 BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI RADOVI I ARMATURA   

4 POKRIVAČKI RADOVI    

5 IZOLATERSKI RADOVI    

6 LIMARSKI RADOVI    

7 STOLARSKI RADOVI    

8 BRAVARSKI RADOVI    

9 KERAMIČARSKI RADOVI    

10 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI    

11 GIPSARSKI RADOVI    

12 FASADERSKI RADOVI    

7. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:   
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REKAPITULACIJA 

1 MAŠINSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA TOPLOVODU   

2 MAŠINSKI RADOVI - MAZUTNA KOTLARNICA   

3 MAŠINSKI RADOVI - GASNA KOTLARNICA   

4 ELEKTRO RADOVI - MAZUTNA KOTLARNICA   

5 ELEKTRO RADOVI - GASNA KOTLARNICA   

6 VODOVOD I KANALIZACIJA   

7 GRAĐEVINSKI RADOVI   

UKUPNO    
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

 

 

 

СИТУАЦИЈА 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)  
 

6)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

                 1)  Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже 
          неопходним финансијским капацитетом и то да је у претходне 
          три обрачунске године од дана објављивања позива за 
          подношење  понуда остварио укупан приход у вредности од 
          400.000.000,00 динара . 

2) а)Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже  
          неопходним пословним капацитетима и то да је у последњих 8 
          година  извршио радове примерене предмету јавне набавке  
          достављањем референц листе по којој је извршио изградњу    
          најмање једне гасне котларнице снаге 5 МW или веће; као и  
          изградњу најмање једног топловода пречника DN 150 или већег и  
          да је извео радове на аутоматизацији са даљинским управљањем 
          најмање једне гасне котларнице снаге минимум 3 МW или веће.      
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3) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним                
кадровским капацитетима  . 
Да понуђач има   минимум 13 запослених радника  на неодређено 
време који морају  бити следећих квалификација: 
- 1 (један) дипломирани инжењер машинства са лиценцом за 
одговорног извођача радова 
- 1  (један)  дипломирани економиста  
- 2  (два)  дипломирана инжењера грађевинарства са лиценцом 
за одговорног извођача радова                                                              
- 2 (два)дипломирана инжењера(електро) - са лиценцом  за 
одговорног извођача радова                                                                                
- 7 (седам) КВ заваривача -са атестом за гасно , електро и 
аргонско зсаваривање (три за гасно , два електро и два агонско) 
 

4)  Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 
техничким капацитетима  и то да располаже опремом и 
машинама за обављање делатности која је предмет набавке и 
минимум једним теретним возилом носивости  5 тона или већом и 
дизалицом носивости 15 тона или више. 
 

5)  Понуђач мора бити оспособљен за имплементацију нове 
котларнице у постојећи надзорно управљачки scada sistem 
Wonerware. 

 
  

6) Степен корисности котлова не може бити мањи од  η =95% 
 
 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
 
 
 
 
 
. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
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доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

5) За предметну јавну набавку овај услов је неприменљив. 
 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то: 
 

1) финансијски капацитет – доказ : Извештај о бонитету АПР или Биланс 
стања и успеха , са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три 
обрачунске године. 
 

2) пословним капацитетима-доказ:                                                                   
a)Списак најважнијих изведених радова –референц листа за период 
који није дужи од 8 година са износима , датумима и потврдама   
овереним од наручилаца. 

 
 

3) кадровски капацитети-доказ:  
 
Подаци о кадровском капацитету морају бити на сопственом 
меморандуму оверени печатом и потписани од стране одговорног лица 
понуђача. Понуђач доставља списак запослених на неодређено време и 
степен стручне спреме са прилогом – фотокопија тражених лиценци и 
потврду о важности за инжењере, фотокопија атеста за завариваче, 
фотокопију образца МА за све тражене запослене. 
 

       4) технички капацитети-доказ:  
 

Доставити доказ о власништву: копију пописне листе, копију саобраћајнух 
дозвола за возила и за све регистроване помоћне машине и копије 
сервисних књижица или уговоре о закупу ако су изнајмљене машине. 
 
 

           5) Као доказ доставља се оверена листа референци за изведених  
минимум 3 scada апликација и уверење да је понуђач Sistem integrator 
произвођача софтвера Wonderware. 
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6)Као доказ доставити потврду о испитивању степена корисности котлова 
које  је  понуђач уградио од независне надлежне установе 
  
 

    
 

 
           Понуде које не испуњавају ове услове сматраће се 
неприхватљивим. 
 
 
 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
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. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), 
који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – 
Регистар понуђача. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 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, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
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. 
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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, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:Змај Јовина бр. 26 22000 Сремска Митровица ,са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови –ИЗГРАДЊА ГАСНЕ 
КОТЛАРНИЦЕ У НАСЕЉУ „СТАРИ МОСТ“  , ЈН бр14/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.01.2014.године  до 13 часова .  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
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Понуда мора да садржи: 
 

1. Образац понуде, 
2. Докази испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке   од 1-6 
3. Докази испуњености додатних услова од 1-6 
4. Попуњене све ставке техничке спецификације , потписани и 

оверени сви листови,проспектну документацију     са описом 
опреме према напомени из техничке спецификације 

5. Модел уговора, 
6. Образац структуре цене, 
7. Образац трошкова припреме понуде (није обавезно), 
8. Образац изјаве о назависној понуди, 
9. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона,(обавезни услов тачка 6.) 
10. Референц листа, 
11. Потврда о референтним набавкама 
12. Гаранцију за озбиљност понуде –меница  
13. Потврда од наручиоца о обиласку локације од стране понуђача 

 
                   

 

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

4. 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: ЈКП 
Топлификација Сремска Митровица  ,Змај Јовина бр.26, 22000 Сремска 
Митровица  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  радови –  Изградња гасне котларнице у 
насељу „Стари мост“ , ЈН бр. 14/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радови –  Изградња гасне котларнице у  
насељу „Стари мост“, ЈН бр.14/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радови Изградња гасне котларнице у 
насељу „Стари мост“,ЈН бр14/2013]- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови –  Изградња гасне 
котларнице у насељу „Стари мост“, ЈН бр14/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
 
 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана овере ситуације, на основу 
документа  који испоставља извођач, а којим је потврђено извршење радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 
Гарантни рок: 24 (двадесетчетири) месеца , а за котлове и економајзер 5 (пет) 
година од записничке примопредаје радова. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова не може бити дужи од 180 дана од дана закључења 
Уговора; 
Место извођења радова,  – на адресу наручиоца; 
Насеље „Стари мост“ катастарска парцела број: 3626/7 , 3626/3 , 3796/5 и 
3801/1  К.О.Сремска Митровица. 
 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
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9.5. Други захтеви  
 
1.Сви калориметри морају бити у складу са ЕN 1434 што се доказује 
декларацијом произвођача и типским одобрењем  Завода за мере и драгоцене 
метале Србије. 
 
2.Испоручени PLC треба да поседује комуникационе портове за приступ преко 
етернета као и WEB Access/server за приступпреко интернет претраживача.Web 
сервер подразумева графички приказ интегрисан у PLC-u  
(доказује се техничким упутством понуђача опреме). 
 
  
3.Понуђачи су дужни да пре подношења понуда обиђу локацију на којиј ће бити 
грађена предметна котларница о чему ће им наручилац издати потврду која је 
обавезни део ПОНУДЕ. 
 
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. 
У цену су урачунати извођење радова и испорука предметних добара на адресу 
наручиоца Насеље „Стари мост“ катастарска парцела 3626/7 , 3626/3, 3796/5 и 
3801/1 К.О.Сремска Митровица. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
 
 
 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач доставља регистровану меницу уз менично овлашћење: за 
озбиљност понуде, у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а. 
 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 
или измени своју понуду, или  
2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци. 
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави ову гаранцију понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

 
II Изабрани понуђач је дужан да у моменту потписивања уговора достави, 
наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења регистровану меницу уз 
менично овлашћење: за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности Уговора без ПДВ-а. 
 
III Изабрани понуђач је дужан да достави регистровану меницу уз менично 
овлашћење : за гаранцију степена корисности и снаге котлова у износу од 
100% вредности котлова без ПДВ-а. 
 
IV  Изабрани понуђач је дужан да у моменту потписивања уговора достави, 
наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења регистровану меницу уз 
менично овлашћење: за извођење радова у понуђеном року у износу од 
10% од вредности Уговора без ПДВ-а. 
 
 
 
V   Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  предмета јавне 
набавке преда наручиоцу регистровану меницу уз менично овлашћење : за 
отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности 
Уговора, без ПДВ-a 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који 
би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 
 
 

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

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail:smtoplana@ptt.rs  или факсом на број 
022/610 579 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
14/2013“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
 

mailto:e-mailsmtoplana@ptt.rs
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% 
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски   
најповољнија понуда“ а елементи критеријума су: 
 
 

Ред.број критеријум бодови 

1. цена 70 

2. степшен корисности  котлова 20 

3. рок испоруке 10 

 
 

1. ЦЕНА                                                                                               до 70 пондера;  

Понуђач са најнижом понуђеном ценом добија максималних 70 пондера, 
а Понуђач са већом понуђеном ценом добија пондере према следећем                        
Бби = (Цмин / Цпи) × 70 
где је: 
Бби- број бодова 
Цмин – најнижа понуђена цена 
Цпи – остале понуђене цене 
 
2.СТЕПЕН  КОРИСНОСТИ  КОТЛОВА                                            до 20 пондера;     
 

           Понуђач са понуђеном највећом степеном корисности  котлова  добија  
           максималних 20 пондера   Понуђач са мањим степеном корисности котлова   
           добија пондере према следећем обрасцу: 
      

Бби=(Епи / Емах) х20 
Где је:  
Бби- број бодова 
Емах-највећи понуђени степен корисности котлова 
Епи-остали понуђени  степени корисности котлова 
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3.РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА                                                          до 10 пондера; 
 
Понуђач са понуђеним најкраћим роком завршетка радова добија максималних 
10 пондера, а Понуђач са дужим роком завршетка радова добија пондере према 
следећем обрасцу: 
 
Бби =(Рисмин / Риси)х10 
Где је : 
Бби-број пондера 
Рисмин-минималан рок завршетка радова 
Риси-остали понуђени рокови завршетка радова 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
-Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену.                                   
-У случају да су исте и понуђене цене и броја пондера , као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио понудио највећи степен 
корисности  котлова. 
-У случају да су исти и број пондера и понуђена цена као и енергетска 
ефикасност као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио најкраћи рок испоруке (изградње). 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail :smtoplana@ptt.rs], факсом на број:022/610 579 
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 
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за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
Изградња гасне котларнице у насељу „Стари мост“, –ЈН број 14/2013 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
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 понуђач 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Изградња гасне котларнице у насељу 
„Стари мост“  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 
(четрдесетпет) дана од дана 
овере ситуације, на основу 
документа  који испоставља 
извођач, а којим је потврђено 
извршење радова 
Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
 

 
60 дана од дана отварања 
понуда 

 
Рок извођења радова 
 

 
 

 
Степен корисности котлова  η 

 
η 

 

 
Гарантни период 
 

 
24 месеца од записничке 
примопредаје радова , а за 
котлове и економајзер 5 година 
од записничке примопредаје 

 
Место извођења радова 
 

Сремска Митровица  Насеље 
Стари мост , катастарске 
парцеле 3626/7;3626/3 ,3796/5 и 
3801/1К.О.Ср.Митровица 

 

 

 

 

 

Датум  :                                  М.П.                         Понуђач 

 

____________________________                                          __________________________ 

 
 

 

 

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, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ГРАЂЕЊУ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ 

у јавној набавци број 14/2013 

 

Закључен дана _______________ године у _______________ између:  

1. Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 

„Топлификација' Сремска Мтровица из Сремске Митровице, матични број: 

08198969, ПИБ100791738, текући рачун: _______________, кога заступа диреткор 

Славко Сладојевић, дипл.правник (даље: Наручилац) и 

2. 

___________________________________________________________________________

_ из ____________________, матични број: _________________, ПИБ 

_________________, текући рачун: _______________________________________, 

уписан у регистар за грађење објеката под бр. __________ од __________ године кога 

заступа _______________  (даље: Извођач) 

 

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1  

Предмет овог уговора је: изградња објекта  гасне котларнице  у Сремској 

Митровици у насељу Стари мост и повезивање исте са постојећим топловодом и 

постојећом мазутном котларницом укључујући неопходне радове у мазутној 

котларници. 

 

Члан 2 

Овим уговором Наручилац поверава Извђачу извођење радова на изградњи гасне 

котларнице у Сремској Митровици у насељу Стари мост, на катастарској  парцели бр. 

3626/7 и топловода преко катастарских парцела бр. 3626/3 и 3801/1, као и радова у 

постојећој мазутној котларници на парцели 3796/5  К.О. Сремска Митровица (даље: 

објекат), за који су прикупљене понуде позивом бр. ____применом отвореног поступка. 

Извођач прихвата поверени му посао и обавезује се да радове који су предмет овог 

уговора изведе у свему према главном пројекту, техничкој документацији, издатој 

грађевинској дозволи и усвојеној  понуди Извођача бр. __________ од __________ 

године и техничкој спецификацији која чини саставни део уговора, а све у складу са 

важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за 

изградњу ове врсте објеката. 

 

2. Одредбе о заједничкој понуди и подизвођачима  

Члан 3 

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачеима Извођач наводи  све 

понуђаче из групе понуђача, односно све подизвођаче: 
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1.________________________________ из _______________, матични број: 

_______________, ПИБ _______________, текући рачун: _______________, кога заступа 

_______________, за извођење ________________________________ радова, 

2. ________________________________ из _______________, матични број: 

_______________, ПИБ _______________, текући рачун: _______________, кога заступа 

_______________, за извођење ________________________________ радова., 

3. ________________________________ из _______________, матични број: 

_______________, ПИБ _______________, текући рачун: _______________, кога заступа 

_______________, за извођење ________________________________ радова., 

 

3. Гаранције 

Члан 4 

За добро извршење посла Извођач радова је дужан, у моменту потписивања  уговора, 

предати  Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења регистровану меницу уз 

менично овлашћење у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а , до истека 

гарантног рока. 

За гаранцију степена корисности и снаге котлова Извођач радова је дужан, у 

моменту потписивања уговора, предати Наручиоцу, као средство финансијског 

обезбеђења  регистровану меницу уз менично овлашћење у износу од 100% од 

вредности котлова без ПДВ-а са роком важности  до истека гарантног рока. 

За гаранцију за извођење радова у понуђеном року  Извођач радова је дужан, у 

моменту потписивања  уговора, предати Наручиоцу као средство финансијског 

обезбеђења регистровану  меницу уз менично овлашћење  у износу од 10% од 

вредности Уговора без ПДВ-а са роком важности до истека гарантног рока. 

За отклањање грешака у гарантном року Извођач радова је дужан, у моменту 

примопредаје изграђеног објекта, предати Наручиоцу  регистровану меницу уз 

менично овлашћење у износу од 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а са роком 

важности до истека гарантног рока. 

 

4.Техничка документација 

Члан 5 

Наручилац се обавезује да  пре почетка извођења радова преда Извођачу: 

- главни пројекат – грађевински, машински и електро, 

- грађевинску дозволу 

- решење о именовању надзорног органа. 

Члан 6 

Извођач је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију коју је 

добио од Наручиоца и да је овери. 

Извођач не може у радовима одступити од техничке документације изузев ако је за то, 

по претходном предлогу за измене због уочених недостатака, добио сагласност 

Наручиоца.  
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Извођач је дужан да, уколико установи грешке у пројектној и техничкој документацији, 

о томе писмено упозори Наручиоца и  благовремено захтева да се уочене грешке у 

документацији уклоне.  

Трошкове техничке документације сносиће Наручилац, изузев у делу документације 

коју обезбеђује извођач. 

 

5.Обавезе Извођача пре почетка градње 

Члан 7 

Пре почетка грађења Извођач ће извршити: обележавање грађевинске парцеле, 

регулационих, нивелационих и грађевинских линија, у складу са прописима којима је 

уређено извођење геодетских радова; видно обележавање градилишта одговарајућом 

таблом са приказом података о објекту који се гради, Инвеститору, одговорном 

пројектанту, броју грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року 

завршетка изградње објекта. 

Извођач је дужан да надлежној инспекцији рада пријави почетак радова и да достави 

елаборат о уређењу градилишта. 

Извођач је дужан да Наручиоцу достави доказ о пријави радова.и елаборат о уређењу 

градилишта. 

 

6. Обавезе Наручиоца непосредно пре и током изградње објекта 

Члан 8 

Наручилац је дужан да пријави почетак радова надлежној грађевинској инспекцији 

Током изградње објекта Наручилац је дужан да обавештава Извођача о свим 

околностима од значаја за изградњу објекта, да му даје упутства о изградњи објекта 

када их он затражи, као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као 

Наручилац онда када за тим постоји потреба. 

По завршетку изградње, Наручилац је дужан да прими објекат на начин предвиђен 

овим уговором. 

 

7. Вредност радова 

Члан 9 

Уговорена вредност радова обрачуната је по ценама за јединицу мере из техничке 

спецификације - предмера  и на дан закључења Уговора износи укупно : 

 

Динара ------------------------- 

(словима:--------------- -----------------------------------------------------------------------------------

----).     

У цену није урачунат порез на додату вредност који пада на терет Наручиоца. 

  

Члан 10 

Стварна и коначна вредност изведених радова, утврдиће се према стварно изведеним, у 

грађевинској књизи овереним количинама и јединичним ценама из техничке 

спецификације. 
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Јединичне цене из техничке спецификације су фиксне и неће се мењати током 

извршења уговорних обавеза. 

 

8. Вишкови, мањкови, непредвиђени  и накнадни радови 

Члан 11 

Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених радова 

вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно 

изведеним количинама.  

Члан 12 

У случају непредвиђених и накнадних радова јединичне цене утврђиваће се по 

условима из овог Уговора, на основу  понуде извођача сачињене на бази  стандарда и 

норми за ту врсту радова, опреме и материјала и тржишних цена, прихваћене од 

Наручиоца. 

Уговорне стране су обавезне да непредвиђене и накнадне радове пре њиховог извођења 

регулишу анексом Уговора, изузев у случају када су исти нужни и хитни због опште 

безбедности и могуће штете за инвеститора и трећа лица, када се могу касније 

уговорити. 

 

Члан 13 

Укупна вредност вишкова, накнадних и непредвиђених радова не може прећи износ од 

10 % уговорене вредности из члана 9.овог уговора.  

 

9.РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 14 

Радове који су предмет овог уговора Извођач ће извести у року од _______дана, од дана 

увођења извођача у посао 

Извођач је уведен у посао предајом техничке документације из члана 5. овог Уговора.од 

стране Наручиоца Извођачу. 

 

Члан 15 

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају 

наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења 

уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере 

државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене 

планско-техничком документацијом  

 

10.Уговорна казна 

Члан 16 

У случају да извођач касни са извођењем радова  у односу на уговорени рок исти  је 

обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,5%  укупно уговорене вредности из 

члана 9. за сваки дан закашњења, а у збиру највише до 5% укупне уговорене вредности 

радова 

Наплата уговорне казне не искључује право инвеститора на  активирање гаранције. 

Уговорну казну из става 1. овог члана Извођач радова ће платити по извршеном 

коначном обрачуну. 
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11.ПЛАЋАЊЕ 

Члан 17 

Вредност изведених радова по овом уговору плаћаће се на основу привремених и 

окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа.  

Извођач доставља инвеститору привремене и окончану ситуацију у 6 (шест) примерака. 

Извођач испоставља привремене ситуације за изведене радове у року од 3 /три/ дана од 

последњег дана у месецу у ком су изведени радови. 

Овера ситуације од стране надзорног органа или враћање неоверене ситуације 

извођачу, уз навођење разлога у писаној форми, вршиће се у року од 7 /седам/ дана од 

пријема ситуације. 

Обрачун изведених радова вршиће се на основу уговорених јединичних цена и стварно 

изведених  радова. 

Плаћање  по овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији извршиће се у 

року од 45 (четрдесет пет) дана од  дана када је ситуација, одобрена од надзорног 

органа,  достављена Наручиоцу. 

 

Члан 18 

У случају доцње у плаћању  испостављених и оверених ситуација Наручилац ће 

извођачу  платити  законску затезну  камату. 

 

12. НАДЗОР  И ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

Члан 19 

Наручилац се обавезује да именује надзорне органе за машинске, електро и 

грађевинске радове, који ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова, 

о чему ће писмено обавестити Извођача. 

Писмени налози  надзорног органа обавезни су за извођача.  

 

Члан 20 

Извођач је дужан да решењем одреди одговорног извођача радова за мешинске, електро 

и грађевинске радове и да решење достави Наручиоцу. 

 

13.ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 21 

Приликом извођења радова Извођач је у обавези да: 

 пре почетка радова сачини, уз сагласност  Наручиоца,  динамику извођења радова, 

да исту достави Наручиоца  и да се исте придржава, 

 организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији,  

несметан саобраћај, заштита околине за све време трајања грађења; 

 обезбеди сигурност објекта и лица која се налазе на градилишту и околинe 

(суседних објеката и саобраћајница); 

 обезбеди објекте и околину у случају прекида радова, 

 се стара да се уредно води грађевински дневник, грађевинска књига и књига 

инспекције; 

 обезбеди мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења; 

уколико је потребно, 

 се на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу 

које се објекат гради, 
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 у току извођења радова уграђује материјал који одговара важећим домаћим 

стандардима, техничким нормативима и пројектној документацији, 

 обезбеди довољан број квалификоване радне снаге по структури и врсти посла, 

 сноси трошкак воде и струје за потребе извођења радова, 

 спроводи мере заштите јавне имовине од оштећења и уништења, 

 ако утврди да радови неће бити изведени у уговореном року, обавести наручиоца 

писменим путем о кашњењу у односу на динамички план извођења радова, уз 

образлошење кашњења, 

 омогући несметан рад надзорног органа у контроли извођења радова, 

 обезбеди доказ о квалитету извeдених радова, уграђеног материјала, инсталација и 

опреме, 

 након завршетка радова Наручиоцу достави пројекат изведеног стања у 4 примерка 

или главни пројекат оверен од стране одговорног извођача радова и надзорног 

органа да изведено стање одговара пројекту, као и потребну атестну документацију, 

 изврши потребна испитивања и да записнике о извршеним испитивањима достави 

Наручиоцу. 

 

14.Обезбеђење и чување градилишта и сношење ризика 

Члан 22 

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту предузме 

све уобичајене мере обезбеђења сигурности објекта, радова, опреме, уређаја и 

инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, имовине 

правних и физичких лица, чувања свих материјалних добара од оштећења, или 

отуђења, као и да организује и спроводи заштиту на раду својих радника према Закону 

о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005) и својим актима, па 

уколико својом кривицом проузрокује штету, дужан је проузроковану штету 

надокнадити  

Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и 

оштећења радова, материјала, опреме  сносиће Извођач, а после примопредаје 

Наручилац. 

 

15.Квалитет уграђеног материјала и опреме 

Члан 23 

Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач радова, према својој понуди, и она 

мора одговарати пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и 

важећим домаћим стандардима. 

 

16. Поступање са отпадом 

Члан 24 

Извођач радова  се обавезује да ће са отпадним материјама поступати у складу са 

одредбама Закона о заштити животне средине (Службени гласник РС бр. 135/04), 

Закона о  упправљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009) и подзаконским 

актима која регулишу поступање са отпадом. 
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17.Примопредаја објекта и технички преглед 

 

Član 25 

По завршетку  радова на изградњи објекта Извођач  је дужан да Наручиоца обавести о 

завршетку радова и спремности да  преда изграђени објекат. 

Наручилац решењем  именује Комисију за примопредају. 

Комисија из претходног става овог члана врши преглед изведених радова и у случају да 

утврди недостатке истих Извођач је дужан да ове недостатке по позиву Наручиоца, о 

свом трошку отклони. 

 

Члан 26 

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом на начин предвиђен 

законом. 

Наручилац ће поднети захтев за технички преглед и употребну дозволу . 

Трошкове техничког прегледа сноси Наручилац. 

Ако се приликом техничког прегледа изведених радова утврде недостаци, Извођач је 

дужан да ове недостатке, по позиву Наручиоца о свом трошку  отклони. 

 

Члан 27 

Примопредаја се врши по добијању позитивног мишљења Комисије за технички 

преглед. 

О примопредаји објекта сачињава се записник. 

По извршеној примопредаји извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике и 

градилиште рашчисти и очисти. 

 

18.Коначан обрачун 

Члан 28 

Коначан обрачун почиње одмах по извршеној примопредаји. 

Коначним обрачуном утврђује се укупна, коначна вредност свих изведених радова на 

објекту. 

О извршеном кончаном обрачуну сачињава се записник. 

 

19. ГАРАНТНИ РОК 

Члан 29 

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од извршене 

примопредаје објекта.  

Гарантни рок за котао и економајзер је пет (пет) година, рачунајући од извршене 

примопредаје објекта. 

За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме. 

Члан 30 

За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да одмах, по сваком писменом или 

усменом позиву Наручиоца, у року од 24 часа од пријема позива од стране Наручиоца 

приступи отклањању, о свом трошку, свих недостатака који су настали као последица 

тога  што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета 

изведених радова,  уграђеног материјала и опреме. 
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Уколико Извођач радова не отклони недостатке у наведеном року Наручилац има право 

да те недостатке отклони на рачун Извођача радова употребом датог средства 

обезбеђења.  

 

20.Раскид  уговора 
Члан 31 

Свака уговорна страна може једностраном изјавом, достављеном другој страни у 

писаној форми,  отказати овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје 

уговорне обавезе у свему на уговорени начин. 

Уговорна страна која је,  из било којих разлога, одговорна за раскид уговора дужна је да 

другој уговорној страни надокнади  штету као и оправдане  трошкове које је та страна 

имала у вези  с овим Уговором.   

21.Завршне одредбе 

Члан 32 

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу. 

Члан 33 

Евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 

које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд у сСремској 

Митровици. 

 

Члан 34 

Овај уговор закључен је у _____ истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по _____ примерка. 

ИЗВОЂАЧ    НАРУЧИЛАЦ 

_______________     _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, и Инвеститор ће, ако понуђач без 
оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, 
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са 

подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Р. 

бр. 
Изградња ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ 

У НАСЕЉУ „Стари мост“  

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ по 

стопи од 

20 % 

Укупна цена 

са 

 ПДВ-ом 

1. 1 2 3 4 (2+3) 

2. 
Машински и грађевински радови 

на топловоду 
 

  

3. 
Машински радови мазутна 

котларница  
 

  

4. 
Машински радови –гасна 

котларница 
 

  

5. 
Електро радови –мазутна 

котларница 
 

  

6. Електро радови –гасна котларница    

7. Водовод и канализација    

8. Грађевински радови    

 

 
УКУПНО:  

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 2. уписати укупну вредност без ПДВ-а. 

 У колони 3. уписати колико износи обрачуната вредност ПДВ-а, по стопи од 

20 %. 

 У колони 4. уписати укупну цену са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке Изградња гасне котларнице у насељу Стари мост, 
бр14/2013, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 
 

Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке Изградња гасне котларнице у насељу Стари мост 
бр.14/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печа 
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

 

Број јавног позива: 14/2013 (референц листу доставити за претходних 8 година – 

2005.,2006.,2007. , 2008., 2009., 2010, 2011., и 2012. годину) 

Спецификација сличних уговора извршених у претходне 8 година.          
 

р.бр 

назив корисника 
спецификација радова 

која су предмет јавне 

набавке 

вредност 

изведених радова 

период 

извођења радова 

адреса 

контакт особа 

број телефона 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 
 

Прилог уз референц листу:  

Оригиналне Потврде издате од стране наручилаца(на меморандуму) наведених у референц 

листи. 

 
      М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 


