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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца: Општинска управа општине Аранђеловац
Седиште наручиоца: Венац Слободе бр.10, Аранђеловац
Интернет страница наручиоца: www.arandjelovac.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
Контакт: Илија Грубишић, nabavke@arandjelovac.rs. Контакт, пријем поднесака и мејлова се
остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 07.30 до 15.30 часова.
Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и другим празницима у
Републици Србији одређени као нерадни дани. Факс: 034/725-230
1.2. ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.
На ову набавку ће се примењивати:
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, БР.14/15 И БР.68/15);
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30
ОД 7. МАЈА 2010);
ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР. 29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93);
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНО ЗА РАДОВЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРАВИЛНИЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛA УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији крова вртића "Дуга".
1.4. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из
члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове
конкурсне документације.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном
документацијом.
1.5 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ :
Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији крова вртића "Дуга"
Ознака из општег речника набавке:
45454000 – 4 – Радови на реконструкцији
45261210 – 9 – Кровопокривачки радови
Природа радова: радови на крову
2.2.  ПАРТИЈЕ
Предмет набавке није обликована по партијама.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ
СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Врста, техничке спецификације, опис и количина радова дати су у обрасцу понуде, тј.
струкутури цене која је саставни део конкурсне документације.
Контрола квалитета извршења ће се спроводити преко надзорног органа Наручиоца .
Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном документацијом и
моделом уговора. Понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе за ову врсту
послова.
Рок извршења радова је 30 (тридесет) радних дана од дана закључења уговора.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Структура цене којом су обухваћени и технички подаци су саставни део Конкурсне
документације .
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама за правна лица као понуђаче, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се
достављањем следећих доказа (прилози):

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама

Обавезни услови за понуђаче, чланове групе и подизвођаче
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН
ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно извод из регистра
надлежног Привредног суда. - ПРИЛОГ БР. 1.
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 и давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
ДОКАЗ: -
Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда (које  обухвата и
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у  надлежности редовног кривичног
одељења Вишег 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. - ПРИЛОГ БР. 2.
3. 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);
ДОКАЗ: Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда
локалних пореских органа о измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања Понуда - ПРИЛОГ БР. 3.

4. Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права инелектуалне
својине и да нема меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде;
ДОКАЗ: Изјава дата у конкурсној документацији (потписан и оверен образац бр.3)
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Додатни  услови

Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно група
понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача или
члана групе.

5. Да има радно ангажовано следеће стручно лица која поседује лиценцу 400 – један
извршилац или лиценцу 410 – један извршилац.
ДОКАЗ: Копија личне лиценце, доказ о радном статусу ако је лице ангажовано код
понуђача (фотокопија уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима
или  уговора о допунском раду) и фотокопија М обрасца, ако понуђач нема радно
ангажовано лице мора доставити изјаву под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да ће то лице радно ангажовати уколико му се додели уговор и да
приложи копију лиценце за то лице. - ПРИЛОГ БР. 4.
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава обавезне услове .
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, а понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни или уколико Наручилац приликом провере
утврди да је понуђач регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Уколико понуђач уз понуду не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75.
став 1. тач. 1) до 3) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та
лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним
набавкама, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли
су та лица у својој понуди или пријави навела податке о упису у тај регистар. У том случају,
сматраће се да су испуњени обавезни услови уколико је понуђач уписан у регистар понуђача
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пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је
наручилац, такође, дужан да провери.
VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ
6.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
6.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ захтеване конкурсном документацијом.
Сви примењиви обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране
одговорног лица, односно како је захтевано у напомени обрасца.
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови (изузев
финансијских гаранција које могу бити у посебном омоту), али тако да се у случају потребе
поједини листови могу фотокопирати.
Понуђач понуду и све примењиве обрасце који су саставни део конкурсне документације
попуњава читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.
Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био
дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације,
наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени
податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у
могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5)
Закона о јавним набавкама.
Овлашћено лице понуђача, који наступа самостално треба да попуни ,,Модел уговора'' овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора
У случају ангажовања подизвођача, горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.
У случају да модел уговора није потписан наручилац ће пре него што приступи стручној
оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача
који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни
са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у
свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.
Уколико није регистрован понуђач код АПР-а  понуда мора да садржи све доказе захтеване
конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним
фотокопијама. Уколико наручилац захтева, Изабрани понуђач ће у року не краћем од 5 дана
од дана пријема писменог позива, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у
потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:
- Ако понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;

самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача).
- Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
- Ако понуђач на захтев наручиоца у остављеном року не достави на увид оригинал или

оверену копију тражених доказа и
- Ако понуда не садржи доказе одређене законом и конкурсном документацијом, а није

наведена у понуди интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни.
6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда
Понуде се подносе  у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на
адресу: Општинска управа општине Аранђеловац, Одељење за инвестиције и јавне набавке,
Кнеза Михаила 108, 34300 Аранђеловац, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за ЈН
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23/20 (НЕ ОТВАРАТИ).“ На полеђини коверте понуђач уписује назив, адресу, телефон и
контакт особу.
Крајњи рок за достављање понуда је наведен на насловној страни конкурсне документације.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
6.2.2. Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити у термину назначеном на насловној страни конкурсне
документације. Отварање понуда ће се извршити у просторијама Општинске управе општине
Аранђеловац, Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила 108, 34300
Аранђеловац, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се
исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обрасца и
сл.
6.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Набавка није обликована по партијама.
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
6.5.РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА
Ова набавка није резервисана јавна набавка.
6.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење
понуда.
Све измене или допуне достављају се наручиоцу у затвореној коверти са назнаком:,,Измена
или допуна понуде за ЈН 23/20“
Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека рока за
подношење понуда. Ако то уради после истека рока за подношење понуда наручилац је
овлашћен да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
6.7. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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.
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
конкурсној документацији.
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.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу,
за део набавке која се извршава преко тог подизвођача уз претходну писмену сагласност
извођача.
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6.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум ( ПРИЛОГ БР.5 ) којим се понуђачи из групе
понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
-Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, 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.
6.10. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Начин плаћања, услови плаћања и гарантни рок су предвиђени обрасцем понуде и моделом
уговора.
Рок важења понуде је 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.
6.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
6.12. 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 пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
Информације се могу добити и код локалних самоуправа, са територије седишта правног лица
и код свих других меродавних установа и институција.
6.12. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
6.12.1. Меница за добро и благовремено извршење посла
Понуђач коме се додели уговор ће у складу са моделом уговора на дан закључења уговора
доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро и благовремено
извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, у корист Општинске
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управе општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10, Аранђеловац, са роком важности који
је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.
6.12.2. Меница за отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач коме се додели уговор ће у складу са моделом уговора, односно са закљученим

уговором, на дан заврешетка посла доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично
овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од укупне вредности
уговора без  ПДВ-а, у корист Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе
бр.10, Аранђеловац, која треба да буде са клаузулом „без протеста” , роком доспећа „ по виђењу”
и роком важења 5 дана дужим од дана истека гарантног рока.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.
6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да
затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана од 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.
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.
6.15. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА:
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде,
достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива.
Уколико наручилац оцени да 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.
6.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
6.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
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Уколуко се догоди ситуација да два или више понуђача понуде исту цену избор најповољније
понуде ће изабрати лутријски жребом уз присуство овлашћених представника понуђача.
6.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да
је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатнсоти која је на снази у
време подношења понуда, а што гарантује потписивањем изјаве дате у конкурсној
документацији.
6.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.20. 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 непосредно,
електронском поштом на контакт маил или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се
у току радног времена наручиоца. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина
22-26, 11000 Београд.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина захтева чланом
151. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник’’ бр.124/12, бр.14/2015 и бр.68/2015)
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 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је
подносилац захтева за заштиту права у складу са члном 63. ставом 2. ЗЈН указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  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 (десет) дана од дана објаве
на Порталу јавних набавки.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је

уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована, као и датум извршења налога);
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште,
који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која
садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
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јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.“
6.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од дана када се стекну законски услови за закључење
уговора.
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.
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
7.1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески
идентификациони број, име особе за контакт и др)
7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда је 60 дана.
7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора.
7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
VIII  МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, овери печатом
и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши понуђач, а
када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.
IX  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Образац структуре цене је дат у обрасцу понуде.
X   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани сви трошкови које је понуђач имао
приликом састављања понуде.
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Образац бр. 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(означити)

Назив понуђача

Седиште и адреса Понуђача

Одговорно лице – директор

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________

М.П.



Јавна набавка реконструкција крова вртића „Дуга“, ЈН 23/20 13

Образац бр.2.

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВА
О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да
наступамо независно у поступку јавне набавке реконструкције крова вртића "Дуга",
број ЈН 23/20, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум: _______________ Потпис овлашћеног лица
___________________________

М.П.

Напомена: услучају 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 даје 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.



Јавна набавка реконструкција крова вртића „Дуга“, ЈН 23/20 14

Образац бр.3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача :
Адреса :

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
при састављању понуде у поступку јавне набавке реконструкције крова вртића
"Дуга", ЈН 23/20, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантујем да
сам ималац права интелектуалне својине и да немам меру забране обављања
делатности која је на снази у време подношење понуде.

Датум: Потпис овлашћеног лица
_______________                                                _________________________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац  бр. 4.

МОДЕЛ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КРОВА ВРТИЋА
"ДУГА", ЈН 23/20

Закључен између:

1. Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе 10, Аранђеловац, ПИБ:
101486788, матични број 07184549, коју заступа руководилац одељења за инвестиције и јавне
набавке Ранка Фуртула, дипл.инж., у даљем тексту Наручилац,

2.________________________________, са седиштем у _______________________, улица
__________________________________________, ПИБ _______________________, матични број
__________________________, рачун бр. ____________________________ отворен код пословне банке
____________________________, које заступа  ________________________________, у даљем тексту
Извођач, који наступа са _____________________________________ као чланом групе , ПИБ
____________, матични број ________________.

Констатација:  Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора бр. ****** од
********** године, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015).

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке ЈН 23/20 по позиву
објављеном на Порталу јавних набавки од ***.***.2020. године  и изабрао Извођача као најповољнијег
понуђача за извођење радова на реконструкцији крова вртића "Дуга".

Члан 2.
Предмет Уговора је  ближе одређен усвојеном понудом Извођача број *** од **.**.2020. године, која
је саставни део овог уговора. Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши основне и
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет
овог уговора.

Вредност радова - цена
Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова износи укупно _______________ РСД-а без
ПДВ-а односно _______________ РСД-а са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена. Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,
цена обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,
- ситуације ће бити сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и

јединичних цена из понуде Извођача, потписаних од стране надзора,
- плаћање је  у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у

комерцијалним трансакцијама ,
Уколико Наручилац  делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део
ситуације.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава
који ће бити предвиђена за ту намену у наредној буџетској години.

Рок за завршетак радова
Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове  изведе за 30 (тридесет) радних дана, од дана закључивања
овог уговора.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
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Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу  у року од два дана од
сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну
писмени споразум.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због
околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна
Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу  уговорну казну
у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне
не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.
Наручилац има право да наплати уговорну казну испостављањем фактуре Извођачу или
испостављањем књижне ноте за умањење фактуре од стране Извођача на име уговорне казне.
Ако је  Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је
већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику
до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача
Члан 7.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима,
техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда
Наручиоцу. Извођач се обавезује :
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-
правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов
пријем;
- да обезбеди складиште својих материјала и слично, тако да се Ивеститор ослобађа свих одговорности
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-
правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више запослених, без права на повећање
трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности
и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у
гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.

Члан 8.
Главни одговорни извођач радова дужан је да:
1) изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно главном
пројекту, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности техничким
нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме;
2) организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног
одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;
3) обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и
саобраћајница);
4) обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и
опреме;
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5) води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
6) обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
7) обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;
8) 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.
9) свакодневно присуствује на градилишту.

Обавезе Наручиоца
Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4.
овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. Наручилац се обавезује
да уведе Извођача у посао, предајући му техничку документацију .

Примедбе Наручиоца на привремене ситуације
Члан 10.

Наручилац је овлашћен да у року од 7 (седам) дана од дана пријема привремене ситуације достави
Извођачу писмене примедбе на исту.
Уговорне стране су сагласне да ће примедбе на привремену ситуацију отклонити у року од 10 (десет)
дана од дана када су примедбе уручене Извођачу.
Наручилац ће Извођачу исплатити онај део фактуре који није обухваћен примедбама на привремену
ситуацију.

Стручни надзор
Члан 11.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова.
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према
техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола; контролу и проверу квалитета
извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући
стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје
докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу
радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за
извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.
Све примедбе и предлоге надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да
поступи по оправданим примедбама и захтевима надзора, и да отклони недостатке у радовима у
погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Вођење грађевинског дневника и грађевинске књиге
Члан 12.

Извођач је дужан да води:
а) грађевински дневник;
б) грађевинску књигу;
в) инспекцијску књигу.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да овери грађевински дневник у року од 3 (три) дана од дана
уписа промена у дневник, а ако то не учини у наведеном року сматраће се да се сагласио с уписаним
подацима.
Извођач има право да од Наручиоца захтева одговор на отворена питања везана за извођење
уговорених радова.
Наручилац је дужан да преко свог надзорног органа Извођачу даје одговоре на питања постављена
путем грађевинског дневника.
Ако надзорни орган закасни у давању одговора, Извођач има право да продужи рок за извођење оних
радова за које је тражио упутства Наручиоца без наплате уговорне казне.

Финансијске гаранције
Члан 13.

Извођач се обавезује да при потписивању овог уговора преда регистровану бланко сопствену меницу,
картон депонованих потписа и менично овлашћење за добро извршење посла у уговореном року, у
износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Нaручиоца, која треба да буде са
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клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „по виђењу” и роком важности који је 10 (десет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла .
Извршилац се обавезује да на дан заврешетка посла достави наручиоцу бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од укупне вредности
уговора без  ПДВ-а, у корист Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венас Слободе бр.10,
Аранђеловац, која треба да буде са клаузулом „без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извршилац се
обавезује да продужи важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен
рок извршења уговорне обавезе и ако га о томе Наручилац писмено не опомене.

Гарантни рок
Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове је две  године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни
рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума
примопредаје радова

Извођење уговорених радова
Члан 15.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по
важећим прописима и мерама за послове те врсте. Уколико Наручилац утврди да употребљени
материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач
је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран
уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног
материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог
Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. Надзорни орган има право да врши стручни
надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 16.
Извођач одговара за недостатке изведених радова који су наступили као последица непридржавања
пројекта, техничке документације, стандарда и правила струке.
Извођач одговара и за недостатке који су последица грешке у пројекту, осим ако је на ту грешку
упозоравао наручиоца, или се грешка у пројекту није могла уочити савесним и стручним прегледом
пројекта.
Извођач одговара и за штету проузроковану манама материјала под истим условима из претходног
става.

Члан 17.
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са
седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број
_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене
од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди , у супротном наручилац
ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац
претрпео знатну штету.
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Члан 18.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач
је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По
добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача за које се утврди
постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине
неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
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Члан 19.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне
непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су појавом
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде
пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о
томе обавесте Наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена
морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право
на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Примопредаја изведених радова
Члан 20.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка
радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року
од 7 дана од завршетка радова. Комисија сачињава записник о примопредаји.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и
предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Коначни обрачун
Члан 21.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова
оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде
које су фиксне и непроменљиве. Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о
примопредаји радова.

Раскид Уговора
Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са
извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не
одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача
радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају недостатка средстава за његову
реализацију. Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним
радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни. У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува
од пропадања.

Раскид уговора у случају више силе
Члан 23.

Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље уговорних страна, ако се
случај више силе, на који се једна од страна позива, уредно пријави другој страни и на одговарајући
начин јавним исправама докаже у року од осам дана од дана када се случај одиграо, све то ако стање
или последице изазване вишом силом буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка.
Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који
неизоставно испуњавају два услова:
а) да спречавају извршење уговора;
б) да спречена страна није могла својом вољом да утиче на тај догађај, односно да појаву овог догађаја
није изазвала нити га је могла разумно предвидети.

Остале одредбе
Члан 24.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и
изградњи објеката, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.
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Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође
надлежан је Привредног суда у  Крагујевцу.

Члан 26.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне странe.
Саставни део уговора чине:
- понуда извођача,
- инвестициона-техничка документација.

Члан 27.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, четири  примерка за Наручиоца и  два примерка за
Извођача.

ЗА ИЗВОЂАЧА: ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________ **********************

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
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Образац бр.5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА:
Назив и седиште :      _________________________________________________________
Матични број: _________________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Особа за контакт : _________________________________________________________

ПОНУДА СА СТРУКУТРОМ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
КРОВА ВРТИЋА "ДУГА", ЈН 23/20

1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин
(означити):

самостално са подизвођачем као заједничку
понуду

Ред.
број ОПИС Јед.

мере
Потребна
количина

Јед.цена (без
ПДВ-а)

Укупно
без ПДВ-а

I. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA

01-01

Demontaža postojećeg
krovnog pokrivača od
falcovanog betonskog
crepa sa pažljivim
odlaganjem na deponiju
koju odredi nadzor.
Neupotrebljiv crep
utovariti u vozilo i
odvesti na deponiju koju
odredi investitor.
Obračun po m2 komplet
izvedene pozicije.

m2 1100,00

01-02

Demontaža krovnih
drvenih letvi i daščane
opšivke preko kojih je
postavljen krovni
pokrivač, sa utovarom u
vozilo i odvozom na
deponiju koju odredi
investitor.
Obračun po m2
komplet.

m2 1100,00

01-03

Demontaža postojeće
gromobranske trake sa
krova koja nije u
funkciji.
Paušalno

Paušalno Paušalno

01-04
Demontaža olučnih
uvala, olučnih vertikala
i drugih elemenata.
Limariju demontirati,

m1 235,00
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upakovati, utovariti u
kamion i odvesti na
deponiju koju odredi
investitor udaljenu do
15 km.
Obračun po m1.

01-05

Demontaža drvene
krovne konstrukcije.
Krovnu konstrukciju
pažljivo demontirati,
očistiti, složiti za
ponovnu ugradnju ili
utovariti u kamion i
odvesti na deponiju koju
odredi investitor
udaljenu do 15 km. Šut
prikupiti, izneti,
utovariti na kamion i
odvesti na gradsku
deponiju.
Obračun po m2.
a) na delu krova gde je
ravna ab ploča m2 370,00

b) na delu kosog krova m2 665,00

01-06

Rušenje postojeće
hidroizolacije na
ravnom krovu. Šut
utovariti u kamion i
odvesti na deponiju koju
odredi investitor
udaljenu do 15 km.
Obračun po m2.

m2 240,00

01-07

Demontaža postojećih
grejača oluka sa krova i
njena ponovna montaža
po izvršenom
prepokrivanju krova.
Paušalno

Paušalno Paušalno

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA

II. TESARSKI RADOVI

02-01

Izrada krovne
konstrukcije od suve
jelove građe na delu
objekta gde se nalazi
ravna krovna ab ploča.
Krov izraditi u svemu

m2 370,00
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prema projektu i
detaljima. Na mestima
oslonaca drvenih greda
postaviti sloj
Kraberoida i grede
ankerovati. Uraditi sve
propisane tesarske veze
krovnih elemenata i
ojačanja od flah
gvožđa, kotvi,
zavrtnjeva, klamfi i
slično.
Obračun po m2
horizontalne projekcije
krova

02-02

Izrada krovne
konstrukcije od suve
jelove građe na delu
krova gde se nalazi
kosa krovna ab ploča.
Krov izraditi u svemu
prema projektu i
detaljima. Na mestima
oslonaca drvenih greda
postaviti sloj kraberoida
i grede ankerovati.
Uraditi sve propisane
tesarske veze krovnih
elemenata i ojačanja od
flah gvožđa, kotvi,
zavrtnjeva, klamfi i
slično.
Obračun po m2
horizontalne projekcije
krova

m2 670,00

02-03

Nabavka i postavljanje
daščane podloge preko
krovne konstrukcije.
Daske debljine 24 mm
od suve, prave i
kvalitetne jelove građe,
optimalne dužine
postaviti na dodir i
zakovati.
Obračunava se po m2
komplet izvedene
pozicije, po kosini
krova.

m2 1100,00

02-04

Nabavka i postavljanje
daščane podloge za
postavljanje olučnih
uvala. Daske debljine
24 mm od suve, prave i

m2 275,00
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kvalitetne jelove građe,
optimalne dužine
postaviti na dodir i
zakovati.
Obračunava se po m2
komplet izvedene
pozicije.

UKUPNO TESARSKI RADOVI

III. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

03-01

Pokrivanje krovnih
površina plastificiranim
čeličnim profilisanim
limom debljine 0.7mm
tipa PAN T40 ili
ekvivalentno.
Obračunava se po m2
pokrivene površine
mereno po kosini krova.
Obračunava se po m2
pokrivene površine
mereno po kosini krova.

m2 1100,00

03-02
Nabavka i montaža
krovnih snegobrana.
Obračunava se po m1.

m1 158,00

UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

IV. IZOLATERSKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala i
izrada parne brane  PE
folije, tipa "Ursa seco
pro 100" ili
ekvivalentno, sa
lepljenjem preklopa od
20cm, na krovnoj
površini i na slemenu
od 50cm.
Obračun po m2
komplet izvedene
pozicije.

m2 1100,00

04-02

Nabavka materijala i
izrada hidroizolacije
kosih krovova, od
vodonepropusne i
paropropusne folije tipa
"Ursa seco pro 004" ili
ekvivalentno, sa

m2 1100,00
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lepljenjem preklopa od
20cm, na krovnoj
površini i na slemenu
od 50cm.
Obračun po m2
komplet izvedene
pozicije.

04-03

Nabavka materijala,
transport i postavlja-nje
termoizolacije krova od
mekih ploča kamene
vune debljine d=20cm,
tipa Knauf Rock SK (ili
slično).
Obračun po m2
komplet izvedene
pozicije.

m2 1100,00

04-04

Nabavka materijala,
transport i postavlja-nje
hidroizolacije ravnog
krova po sistemu "Sica"
ili ekvivalentno. U cenu
je uračunata
hidroizolacija holkera
visine 30cm.
Izolacija se izvodi od
sledećih slojeva :
a)  hidroizolaciona PVC
membrana  Sikaplan
15G - debljine 1.5 mm,
koja se mehanički
fiksira za podlogu,
b)  armirana cementa
kosuljica u padu min. 8
cm za koju se fiksira
membrane
c)  termoizolacija
debljine 16cm (npr.
XPS stirodur ili PIR)
d)  postojeća AB ploča
izolaciju izvesti u
svemu prema detaljima
br. 3, 4, 5, 6, 13,14, 23,
24 i 25 iz projekta
arhitekture.
Obračun po m2
komplet izvedene
pozicije.

m2 275,00
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04-05

Nabavka materijala,
transport i izrada
hidroizolacije oluka
primenom membrane
tipa Sarnafil TG66-15
ili ekvivalentno.
Membrana se postavlja
preko sloja za
izravnavanje S-felt ili
ekvivalentno.
Obračun po m2
komplet izvedene
pozicije.

m2 275,00

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

V. LIMARSKI RADOVI

05-01

Izrada i montaža
horizontalnih olučnih
uvala od pocinkovanog
lima  d=0.6mm.
Razvijene širine oko 60
cm.
Ispod lima se izvodi
hidroizolacija oluka
preko daščane podloge
u svemu prema detalju
iz projekta.
Hidroizolacija i opšivka
daskom se posebno
obračunava.
Obračunava se po m1.
01. R.Š. 144 cm m1 9,00

02. R.Š. 174 cm m1 31,00

03. R.Š. 177 cm m1 12,20

04. R.Š. 184 cm m1 30,50

05. R.Š. 185 cm m1 20,50

06. R.Š. 223 cm m1 13,50

07. R.Š. 224 cm m1 18,60

08. R.Š. 225 cm m1 9,40

05-02

Izrada i montaža
olučnih pocinkovanih
cevi, razvijene širine
(RŠ) do 40 cm, Ø 12
cm, debljine lima 0,60
mm. Delovi olučnih
cevi moraju da ulaze

m1 95,00
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jedan u drugi minimum
50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje
40%. Pocinkovane
obujmice sa držačima
postaviti na razmaku od
200 cm. Preko
obujmica postaviti
ukrasnu traku. Cevi
moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Završetak olučne cevi
po detalju.
Obračunava se po m1.

05-03

Opšivanje kalkanskih
venaca pocinkovanim
limom debljine 0,60
mm. Okapnicu
prepustiti za  3 cm.
Opšivanje izvesti po
detaljima i uputstvu
projektanta. Ispod lima
postaviti sloj
hidroizolacije, koji se
posebno obračunava.

01. R.Š. 68 cm m1 173,00

02. R.Š. 100 cm m1 12,50

03. R.Š. 120 cm m1 11,00

05-04

Opšivanje nadzidaka
kod ravnog krova
pocinkovanim limom
debljine 0,60 mm.
Okapnicu prepustiti za
3 cm. Opšivanje izvesti
po detaljima i uputstvu
projektanta. Ispod lima
postaviti sloj
hidroizolacije, koji se
posebno obračunava.

Obračunava se po m1. m1 95,00

01. R.Š. 68 cm m1 0,60

02. R.Š. 78 cm
m1 11,00

03. R.Š. 80 cm
m1 15,00
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04. R.Š. 83 cm
m1 9,00

05-05

Opšivanje spoja krova
sa kalkakanskim zidom
pocinkovanim limom
debljine 0,60 mm.
Opšivanje izvesti po
detaljima i uputstvu
projektanta. Ispod lima
postaviti sloj
hidroizolacije, koji se
posebno obračunava.
Obračunava se po m1.

01. R.Š. 24 cm m1 37,00

02. R.Š. 42 cm m1 14,00

03. R.Š. 90 cm m1 9,00

04. R.Š. 95 cm
m1 9,00

05. R.Š. 115 cm m1 13,00

06. R.Š. 134 cm
m1 11,00

UKUPNO LIMARSKI RADOVI

VI. RAZNI RADOVI

06-01

Za razne sitne
nepredviđene radove,
predviđa se  50 norma
časova.

NČ 50,00

UKUPNO RAZNI RADOVI

REKAPITUACIJA

I. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I
RUŠENJA

II. UKUPNO TESARSKI RADOVI

III. UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI
RADOVI

IV. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
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V. UKUPNO LIMARSKI RADOVI

VI. UKUPNO RAZNI RADOVI

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-А

ПДВ (20%)

УКУПНО  СА ПДВ-ОМ

Напомена: Саставни део понуде је структура цене дата у конкурсној документацији.
2. За извршење јавне набавке ангажујемо __ (________) подизвођача (уписати број

подизвођача).

Подизвођач

Проценат укупне
вредности и део предмета
набавке који ће извршити

преко подизвођача

1.

Назив и седиште:

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

2.

Назив и седиште:

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

3. Јавну набавку извршићемо у групи од ____ (______________) понуђача (уписати
број чланова групе).

Чланови групе понуђача:

Проценат укупне
вредности и део предмета
набавке који ће извршити

члан групе

1.

Назив и седиште:

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

2. Назив и седиште:
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Упутство за попуњавање понуде и обрасца структуре цене:

Понуђач уноси податке у обрасцу понуде .
Понуђач треба да у потпуности попуни образац понуде тако што ће у дата поља унети
тражене податке а поља која су непримењива (део за подизвођаче и чланове групе) може
прецртати косом цртом.
Вредност понуда треба бити једнака са вредношћу из структуре цене .

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

4. У цену су урачунати сви зависни трошкови.
5. Понуда се односи на целокупну набавку.
6. Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
7. Начин плаћања:

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,
- ситуације ће бити сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и

јединичних цена из понуде Извођача, потписаних од стране надзора,
- плаћање је  у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних

обавеза у комерцијалним трансакцијама ,

8. Рок извршења: 30 (тридесет) радних дана од дана закључења уговора
9. Гарантни рок: две године

10. ИЗЈАВА :
Гарантујем да је понуда дата на основу конкурсне документације која је преузета са Портала
јавних набавки са оним садржајем који је на наведеној интернет страници објављен.
Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

Датум и место: МП Потпис овлашћеног лица:



Јавна набавка реконструкција крова вртића „Дуга“, ЈН 23/20 31

Образац бр.6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Р.број Назив трошкова Вредност

УКУПНО:

Датум и место: МП Потпис овлашћеног лица:

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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1

8

°

1

8

°

n

a

g

i
b

 
1

:
3

14/22

12/15

14/22

2x8/15

14/14

14/14

10/10

14/14

14/14

1

8

°

+ 6.12

+ 8.52

+ 2.27

+ 5.20

+ 1.53+ 1.53+ 1.53

+ 4.83

+ 4.33

+ 5.71

+ 6.19

+ 4.17

+ 1.53

+ 4.33

pos 110a

pos 110 pos 106a

pos 133

pos 131a pos 131a

pos 131

pos 133 pos 115 pos 120 pos 121

monta vis, 20cm

pos 130

pos 129

pos 134
pos 156 pos 153 pos 152

pos 159 pos 162

pos 151

pos 164

pos 11

pos 28

2 I NP 18

pos 54 monta vis. 20cm

pos 64 pos 15

pos 27a

pos 65

2 I NP 18

pos 34

pos 04

pos 028

pos 02pos 01

pos 022

14

10a 8a

10222 1

T3

OPIS 14

malter

tarolit

rabicirana cem. košuljica

2 cm

5 cm

3 cm

konstr. "Monta"
20 cm

OPISI SLOJEVA PODOVA

OPIS 1

natron papir

lepak

linoleum

-

-

0.5 cm

fluorbit
3.5 cm

TP ploče

4.00 cm

sloj cem. košuljice
-

zaštita hidroizolacije
2.00 cm

hidroizolacija

1.00 cm

bet. ploča MB 200 arm. sa ø 6/25 

10 cm

natron papir

-

šljunak
19 cm

zemlja
-

u oba pravca

OPIS 2

TR ploče

cem. malter

keram. pločice

4.00 cm

3.2 cm

0.8 cm

hidroizolacija

-

sloj cem. košuljice zaštita

hidroizolacija

1.00 cm

bet. ploča MB 200 arm. sa ø 6/25 

10 cm

natron papir

šljunak
19 cm

zemlja

-

u oba pravca

hidroizolacije

2.00 cm

-

OPIS 8a

konst. MONTA

lepak

linoleum

20 cm

-

0.5 cm

fluorbit

2.5 cm

malter
2.00 cm

OPIS 10

konst. MONTA

cem. malter

keram. pločice

20 cm

2.00 cm

0.8 cm

sloj za pad  - beton

3.2 cm

malter

2.00 cm

OPIS 10a

konst. MONTA

cem. malter

keram. pločice

20 cm

2.20 cm

0.8 cm

malter

2.00 cm

OPIS T2

poliuretan kaširan al. folijom 

beton

malter

4 cm

12-20  cm

2.00 cm

parna brana
0.5 cm

OPISI ZIDOVA

cem. košuljica rabicirana

2.5 cm

OPIS T3

jumped

malter

2.00  cm

2.00 cm

zid od opeke fugovane
25 cm

olučna vertikala u izgledu

olučna vertikala u izgledu

olučna vertikala u izgledu

+ 5.45

+ 2.43

+ 4.83

+ 6.39

pos 025

detalj 3

detalj 4

detalj 5

detalj 6

detalj 7

detalj 8

detalj 9

detalj 10

K1 K2

K3

K4

K5

K6

K6
K6

K5

OPISI SLOJEVA KROVA

OPIS K1

trapezasti lim - pokrivač
20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor

2.2cm

podupirač

10/12cm

rog
12/15cm

OPIS K2

trapezasti lim - pokrivač
20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor
2.2cm

rog

12/15cm

OPIS K3

trapezasti lim - pokrivač

20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor

2.2cm

konst. "Monta"

20cm

malter
2 cm

podupirač
11.5/12cm

OPIS K4

trapezasti lim - pokrivač
20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor

2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

ploča
10-14cm

malter
2 cm

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

termoizolacija
20 cm

termoizolacija
20 cm

termoizolacija
16cm

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

OPIS K6

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

ploča

malter

16.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena (XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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1

8

°

1

8

°

1

8

°

1

8

°

pos 104

pos 102

pos 103

pos 102

pos 105

pos 101

pos 101

pos 120

pos 119

pos 113

pos 113

pos 118

+ 6.64

+ 3.96

+ 4.68

+ 6.92

+ 4.88

+ 4.08

OPISI SLOJEVA KROVA

OPIS K7

krovna hartija sa  2 premaza - ploča

vazdušni prostor

gredice na 80 cm

50 cm

7.6x4.8cm

10 cm

daske 24 mm

+ 4.33

+ 4.99

+ 5.19

olučna vertikala u izgledu

detalj 11

detalj 12

detalj 13

detalj 14

detalj 15

detalj 16

K7 K7

K5

K7

K7

trapezasti lim - pokrivač

20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor
2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

termoizolacija
20 cm

+ 5.00

+ 5.20

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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pos 7

pos 3

pos 13

pos 6

pos 10

pos 1

rabic 3cm

pos 15

1

8

°

1

8

°

1

8

°

1

8

°

T1

+ 1.69

+ 2.12

+ 3.90

+ 4.81

OPISI SLOJEVA KROVA

OPIS K9

krovna hartija sa  2 premaza - ploča

vazdušni prostor

gredice na 80 cm

30 cm

7.6x4.8cm

10 cm

daske 24 mm

OPIS T1

parna brana

opeka

malter

-

7  cm

2.00 cm

porofen

2 cm

OPISI ZIDOVA

beton

16 cm

klešta

rožnjača

stub

2x5/12

12/12

venčanica

rog

slemenjača

10/12

12/12

2x5/12

klešta

12/12

12/12

OPIS K8

+ 2.43

+ 5.53

+ 5.41

+ 5.97

+ 3.89

+ 3.95

detalj 17

detalj 18

detalj 19

detalj 20

detalj 21

detalj 22

K8

K9

K4

K4

K10

letvice

krovni pokrivač - crep

-

-

hidroizolacija

letve
2.4cm

distamcer
-

rog

10/12cm

trapezasti lim - pokrivač

20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor
2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

OPIS K4

trapezasti lim - pokrivač
20/3.5cm

hidroizolacija

letve

2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor

2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

ploča
10-14cm

malter
2 cm

OPIS K10

ravan lim

hidroizolacija

letve

2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor
2.2cm

rog

10/12cm

ploča
10-14cm

malter
2 cm

drvena podkonstrukcija
13/5cm

termoizolacija
20 cm

termoizolacija
20cm

termoizolacija

20 cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

PRESEK KROZ KROV 4-4-

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Kralja Petra I br. 15, Aranđelovac

Braće Jerković br. 114, Beograd

СПРЕГ д.о.о. Аранђеловац

Odgovorni

projektant:

Vrsta tehničke

dokumentacije:

Saradnici:

Lokacija:

Objekat:

Deo projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

1

Naziv

crteža:

ARHITEKTURA

Crtež

broj:

Datum:Razmera:

Mesto potpisa:

Sveska

broj:

16

Đurica Duma, dipl. inž. arh.

br. licence 300 K280 11

Jasmina Mitrović, mast. inž. arh.

Nevena Božović, mast. inž. arh.

Boženka Nestorović, građ. teh.

1:50 04. 2020.

Vojvode Putnika 9,

k.p. 2142/6, K.O. Aranđelovac

Predškolska ustanova „Duga“ Aranđelovac

Knjaza Miloša br. 178, Aranđelovac

REKONSTRUKCIJA KROVA DEČIJEG

VRTIĆA "DUGA"

IDP
IDEJNI PROJEKAT



pos 126

pos 125

pos 127 pos 121

pos 128a

pos 128

OPISI SLOJEVA KROVA

+ 5.20

+ 4.33

+ 5.65

+ 4.83

+ 3.96

+ 8.79

+ 4.08

+ 4.83

+ 3.06

-1.46

+0.42

+0.00

+0.42

+ 8.64

detalj 23

K5

K6

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

OPIS K6

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

ploča

malter

16.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena (XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-
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1

8

°

1
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°

pos 122

pos 113

pos 113

pos 118

+ 6.97

+ 4.88

+ 4.08

pos 123

pos 121

OPISI SLOJEVA KROVA

+ 4.21

+ 4.83

olučna vertikala u izgledu

+ 5.20

+ 4.88

K5

K7 K7

OPIS K7

krovna hartija sa  2 premaza - ploča

vazdušni prostor

gredice na 80 cm

50 cm

7.6x4.8cm

10 cm

daske 24 mm

trapezasti lim - pokrivač

20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor
2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

+ 5.19

+ 4.33

termoizolacija
20cm

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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14/22

pos 130

pos 129

pos 134
pos 157

pos 115

pos 117

pos 125

pos 129a

pos 154

+ 5.20

+ 4.25

+ 6.82

OPISI SLOJEVA KROVA

+ 5.45

detalj 24

K5

K1

K3

OPIS K1

trapezasti lim - pokrivač

20/3.5cm

hidroizolacija

letve

2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor

2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

12/15cm

+ 4.33

OPIS K3

trapezasti lim - pokrivač

20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor
2.2cm

konst. "Monta"

20cm

malter
2 cm

podupirač
11.5/12cm

termoizolacija
16cm

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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+ 4.33

1

8

°

1

8

°

pos 104

pos 102

pos 102

pos 101

pos 101

pos 103

pos 110a

pos 110pos 106pos 133

pos 105

olučna vertikala u izgledu
olučna vertikala u izgledu

+ 4.08

+ 4.68

+ 6.64

+ 5.00

+ 4.68

+ 4.83

+ 4.21

+ 4.99

detalj 25

K7 K7

K5

OPISI SLOJEVA KROVA

OPIS K7

krovna hartija sa  2 premaza - ploča

vazdušni prostor

gredice na 80 cm

50 cm

7.6x4.8cm

10 cm

daske 24 mm

trapezasti lim - pokrivač

20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor

2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

termoizolacija
20cm

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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СПРЕГ д.о.о. Аранђеловац

Odgovorni

projektant:

Vrsta tehničke

dokumentacije:

Saradnici:

Lokacija:

Objekat:

Deo projekta:

PROJEKTANT: INVESTITOR:

1

Naziv

crteža:

ARHITEKTURA

Crtež

broj:

Datum:Razmera:

Mesto potpisa:

Sveska

broj:

20

Đurica Duma, dipl. inž. arh.

br. licence 300 K280 11

Jasmina Mitrović, mast. inž. arh.

Nevena Božović, mast. inž. arh.

Boženka Nestorović, građ. teh.

1:50 04. 2020.

Vojvode Putnika 9,

k.p. 2142/6, K.O. Aranđelovac

Predškolska ustanova „Duga“ Aranđelovac

Knjaza Miloša br. 178, Aranđelovac

REKONSTRUKCIJA KROVA DEČIJEG

VRTIĆA "DUGA"

IDP
IDEJNI PROJEKAT



pos 110a

pos 110

pos 106apos 132

pos 131pos 132

pos 106a

pos 110

pos 110a

olučna vertikala u izgleduolučna vertikala u izgledu

+ 4.83

+ 4.21

+ 4.83

+ 4.21

+ 6.19

+ 5.71

K5

K6

K6 K6

K5

OPISI SLOJEVA KROVA

+ 4.33 + 4.33

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

OPIS K6

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

ploča

malter

16.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena (XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-
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PROJEKTANT: INVESTITOR:

1

Naziv

crteža:

ARHITEKTURA

Crtež

broj:

Datum:Razmera:

Mesto potpisa:

Sveska

broj:

21

Đurica Duma, dipl. inž. arh.

br. licence 300 K280 11
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1

8

°

1

8

°

pos 104

pos 102

pos 103

pos 102

pos 105

pos 101

pos 101

pos 110 pos 112

pos 11

+ 6.64

+ 3.96

+ 4.68

+ 4.33

+ 5.00

+ 4.68

+ 4.99

OPISI SLOJEVA KROVA

K7

K7

K5

OPIS K7

krovna hartija sa  2 premaza - ploča

vazdušni prostor

gredice na 80 cm

50 cm

7.6x4.8cm

10 cm

daske 24 mm

trapezasti lim - pokrivač
20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor

2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

termoizolacija
20cm

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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1

8

°

1

8

°

pos 104

pos 102

pos 103

pos 102

pos 105

pos 101

pos 101

pos 110pos 112

pos 11

+ 6.64

+ 4.68

+ 5.00

+ 4.33

+ 4.99

+ 4.68

+ 4.08

K5

K7

K7

OPISI SLOJEVA KROVA

OPIS K7

krovna hartija sa  2 premaza - ploča

vazdušni prostor

gredice na 80 cm

50 cm

7.6x4.8cm

10 cm

daske 24 mm

trapezasti lim - pokrivač
20/3.5cm

hidroizolacija

letve
2.4cm

kontra - letve ventilacioni prostor
2.2cm

podupirač
10/12cm

rog

10/12cm

termoizolacija
20cm

OPIS K5

hidroizolacija: membrana tipa Sarnafil

0.15cm

zaštitni sloj geotextil

sloj za pad sitnozrni beton 

min 4.00cm

konst. "MONTA"

malter

20.00cm

2.00cm

300g/m2

PVC folija

-

TG66-15 elasti;an i UV stabilan

(cementna košuljica)

16.00cm

polistirena(XPS)

termoizolacija na bazi ekstrudiranog 

bitumenska parna brana SarnaVap

5000E SA

-

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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malter                                  2 cm

konstr. "Monta"                   20cm

rog                                      12/15

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

snegobran 40/30/0.3

DETALJ 1

malter                                     2 cm

konstr. "Monta"                      20cm

rog                                         12/15

kontra - letve                 

letve                                     2.4cm

hidroizolacija

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

trapezasti lim - pokrivač      20/3.5

ventilacioni prostor               2.2cm

podupirač                              10/12

snegobran 40/30/0.3

podupirač u preseku 10/12

betonska olučna obzida     8cm

drvena podkonstrukcija       5/5

daske                                 2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

olučna vertikala u izgledu

olučna vertikala u izgledu

8cm                 nadzidak

 6.5cm                     opeka

odgovarajući S-felt sloj

tipa Sarnafil TG66-15 

lim - okapnica

1

8

°

1

8

°

0
.
5
%

0
.
5
%

2%

2%

2%

2%

2.85%

2.75%

termoizolacija                        20cm

termoizolacija                     20cm

DETALJ 2

DETALJ 3 DETALJ 4

malter                                         2 cm

konstr. "Monta"                          20cm

ekstrudiranog polistirena(XPS)  16cm

zaštitni sloj geotextil                300g/m2

PVC folija

(cementna košuljica)             min 4cm

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

mehanički pričvršćena             0.15cm

zavarivanje vrućim

vazduhom

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

SarnaVap, 

lepljiva traka

Sarnabar sa Sarnafastovim 

hidroizolacija: membrana 

za izravnjanje

4cm        prazan prostor

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, zaptivna 

2 cm                                       malter

16cm                                        ploča

16cm  ekstrudiranog polistirena(XPS)

300g/m2              zaštitni sloj geotextil

PVC folija

min 4cm              (cementna košuljica)

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

 0.15cm             mehanički pričvršćena

nadzidak                  8cm

opeka                   6.5cm

odgovarajući S-felt sloj

tipa Sarnafil TG66-15 

lim - okapnica

hidroizolacija: membrana 

za izravnjanje

prazan prostor         4cm

zavarivanje vrućim

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

vazduhom

SarnaVap, 

lepljiva traka

Sarnabar sa Sarnafastovim 

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, zaptivna 

tipa Sarnafil TG66-15 

betonska olučna obzida     12cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

daske                                 2cm

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

betonska olučna obzida     8cm

drvena podkonstrukcija       5/5

daske                                 2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

betonska olučna obzida     12cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

daske                                 2cm

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, 

zaptivna 

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, 

zaptivna 

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

DETALJ 1,2,3 I 4 -

NOVOPROJEKTOVANO STANJE
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malter                                  2 cm

konstr. "Monta"                   20cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                         11.5/12

snegobran 40/30/0.3

malter                                  2 cm

konstr. "Monta"                   20cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                        11.5/12

malter                                  2 cm

konstr. "Monta"                   20cm

rog                                     12/15

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

podupirač u preseku 10/12

podupirač u preseku 10.5/12

snegobran 40/30/0.3

rog                                     12/15

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

kontra - letve                 

hidroizolacija

rog                                     12/15

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

kontra - letve                 

hidroizolacija

ravan lim - sleme

podupirač u preseku 10/12

1

8

°

1

8

°

1

8

°

1

8

°

3.20%

1.50%

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     16cm

termoizolacija                     10cm

DETALJ 5 DETALJ 6

DETALJ 7 DETALJ 8

betonska olučna obzida     12cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

opeka                                6.5cm

malter                                         2 cm

ploča                                         16cm

ekstrudiranog polistirena(XPS)  16cm

zaštitni sloj geotextil                300g/m2

PVC folija

(cementna košuljica)             min 4cm

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

mehanički pričvršćena             0.15cm

malter                                  2cm

SarnaVap, 

lepljiva traka

zavarivanje vrućim

vazduhom

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

Sarnabar sa Sarnafastovim 

prozorska okapnica

malter                               2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

betonska greda              20cm

opeka                           6.5cm

prazan prostor              3.5cm

2 cm                                       malter

20cm                         konstr. "Monta" 

16cm  ekstrudiranog polistirena(XPS)

300g/m2              zaštitni sloj geotextil

PVC folija

min 4cm              (cementna košuljica)

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

 0.15cm             mehanički pričvršćena

zavarivanje vrućim

Sikaplan, PVC 

membrana

vazduhom

lepljiva traka

Sarnabar sa Sarnafastovim 

pokrivna traka

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače  HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače  HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače  

HOP   50/30/2.5 

čelične rožnjače  

HOP   50/30/2.5 

čelične rožnjače  HOP   50/30/2.5 čelične rožnjače  HOP   50/30/2.5

DETALJ 5,6,7 I 8 -

NOVOPROJEKTOVANO STANJE
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2%

1

8

°

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač u preseku          10/12

rog                                     10/12

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

drvena podkonstrukcija    5x5cm

daske                                  2 cm

hidroizolacija

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

ravan lim

podupirač u preseku 10/12

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

snegobran 40/30/0.3

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                50cm

krovna hartija sa 

2 premaza - plopča           10cm

kontra - letve                 

hidroizolacija

kontra - letve                 

hidroizolacija

snegobran 40/30/0.3

podupirač u preseku 10/12

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                50cm

2 premaza - plopča           10cm

kontra - letve                 

hidroizolacija

krovna hartija sa 

ravan lim - sleme

podupirač u preseku 10/12

1

8

°

1

8

°

1

8

°

1

8

°

0
.
5

%

0
.
5

%

1%

2%

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

hidroizolacija

DETALJ 9 DETALJ 10

DETALJ 11 DETALJ 12

betonska olučna obzida     12cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

daske                                 2cm

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

betonska olučna obzida     8cm

drvena podkonstrukcija       5/5

daske                                 2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

drvena podkonstrukcija     4/4cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

daske                                 2cm

betonska olučna obzida     8cm

betonska olučna obzida     8cm

drvena podkonstrukcija       5/5

daske                                 2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, 

zaptivna 

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, 

zaptivna 

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače  

HOP   50/30/2.5 
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kontra - letve                 

hidroizolacija

krovna hartija sa 

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                50cm

2 premaza - plopča           10cm

snegobran 40/30/0.3

kontra - letve                 

hidroizolacija

krovna hartija sa 

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                50cm

2 premaza - plopča           10cm

podupirač u preseku 10/12

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                50cm

2 premaza - plopča           10cm

kontra - letve                 

hidroizolacija

krovna hartija sa 

podupirač u preseku 10/12

ravan lim - sleme

snegobran 40/30/0.3

1

8

°

1

8

°

1

8

°

1

8

°

2.40%

2.00%

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

DETALJ 13 DETALJ 14

DETALJ 15

malter                                         2 cm

konstr. "Monta"                          20cm

ekstrudiranog polistirena(XPS)  16cm

zaštitni sloj geotextil                300g/m2

PVC folija

(cementna košuljica)             min 4cm

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

mehanički pričvršćena             0.15cm

zavarivanje vrućim

vazduhom

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

SarnaVap, 

lepljiva traka

Sarnabar sa Sarnafastovim 

limena okapnica

2 cm                                       malter

16cm  ekstrudiranog polistirena(XPS)

300g/m2              zaštitni sloj geotextil

PVC folija

min 4cm              (cementna košuljica)

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

 0.15cm             mehanički pričvršćena

20cm                         konstr. "Monta" 

zavarivanje vrućim

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

vazduhom

Sarnabar sa Sarnafastovim 

SarnaVap, 

lepljiva traka

limena okapnica

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače  

HOP   50/30/2.5 
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snegobran 40/30/0.3

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                50cm

2 premaza - plopča           10cm

kontra - letve                 

hidroizolacija

krovna hartija sa 

snegobran 40/30/0.3

snegobran 40/30/0.3

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                30cm

2 premaza - plopča           10cm

kontra - letve                 

hidroizolacija

krovna hartija sa 

snegobran 40/30/0.3

"L" profil 15x15x0.3

podupirač u preseku 10/12

čelične rožnjače 6/14

venčanica 12/12

stub 12/12

daske                                2.4cm

gredice na 80cm        7.6x4.8cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

vazdušni prostor                50cm

2 premaza - plopča           10cm

kontra - letve                 

hidroizolacija

krovna hartija sa 

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

ravan lim - sleme

podupirač u preseku 10/12 podupirač u preseku 10/12

1

8

°

1

8

°

1

8

°

1

8

°

0
.
5

%

0
.
5

%

2%

2%

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

DETALJ 16

DETALJ 17

DETALJ 18

DETALJ 19

betonska olučna obzida     8cm

drvena podkonstrukcija       5/5

daske                                 2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

drvena podkonstrukcija          4/4

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

daske                                    2cm

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

betonska olučna obzida        8cm

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, 

zaptivna 

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

daske                                 2cm

drvena podkonstrukcija       4/8

betonska olučna obzida     8cm

prazan prostor                    3cm

betonska greda           25/25cm

malter                                 2cm

betonska olučna obzida     8cm

drvena podkonstrukcija       5/5

daske                                 2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

Sarnafil,zaptivna traka 10/10  

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače  

HOP   50/30/2.5 

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

termoizolacija                     20cm

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

letve                                     2cm

hidroizolacija

ravan lim - pokrivač    

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

termoizolacija                     20cm

kontra - letve                 

ventilacioni prostor            2.2cm

letve                                  2.4cm

snegobran 40/30/0.3
snegobran 40/30/0.3

podupirač u preseku 10/12

1

8

°

1

8

°
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2%

1

8

°

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

drvena podkonstrukcija    5x5cm

daske                                  2 cm

hidroizolacija

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

ravan lim

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

podupirač u preseku 10/12

daske                                  2 cm

drvena podkonstrukcija    6x5cm

porofen                                2cm

beton                                  16cm

parna brana

opeka

malter                                  2cm

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

kontra - letve                 

letve                                  2.4cm

hidroizolacija

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

malter                                  2 cm

ploča                             10-14cm

letve                                  2.4cm

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ventilacioni prostor            2.2cm

podupirač                           10/12

rog                                     10/12

kontra - letve                 

hidroizolacija

snegobran 40/30/0.3

podupirač u preseku 10/12

1

8

°

1

8

°

0
.
5

%

2%

2%

2%

1.75%

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

termoizolacija                     20cm

hidroizolacija

DETALJ 22 DETALJ 23

DETALJ 20 DETALJ 21

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, 

zaptivna 

hidroizolacija: membrana 

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

betonska olučna obzida     8cm

drvena podkonstrukcija       5/5

daske                                 2cm

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

daske                                    2cm

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

betonska olučna obzida     12cm

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, 

zaptivna 

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

opeka                                6.5cm

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

prazan prostor                     4cm

betonska olučna obzida     12cm

2 cm                                       malter

16cm                                        ploča

16cm  ekstrudiranog polistirena(XPS)

300g/m2              zaštitni sloj geotextil

PVC folija

min 4cm              (cementna košuljica)

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

 0.15cm             mehanički pričvršćena

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, zaptivna 

zavarivanje vrućim

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

vazduhom

Sarnabar sa Sarnafastovim 

SarnaVap, 

lepljiva traka

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5

čelične rožnjače    HOP   50/30/2.5
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malter                                2cm

betonska greda          38x50cm

lim

2%

2.00%

2.85%

snegobran 40/30/0.3

trapezasti lim - pokrivač    20/3.5

ravan lim u olučnoj uvali

ravan lim - okapnica

DETALJ 24 DETALJ 25

DETALJ 26

malter                                         2 cm

konstr. "Monta"                          20cm

ekstrudiranog polistirena(XPS)  16cm

zaštitni sloj geotextil                300g/m2

PVC folija

(cementna košuljica)             min 4cm

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

mehanički pričvršćena             0.15cm

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

SarnaVap, 

lepljiva traka

Sarnabar sa Sarnafastovim 

zavarivanje vrućim

vazduhom

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

2 cm                                       malter

16cm  ekstrudiranog polistirena(XPS)

300g/m2              zaštitni sloj geotextil

PVC folija

min 4cm              (cementna košuljica)

tipa Sarnafil TG66-15 

hidroizolacija: membrana 

sloj za pad sitnozrni beton 

termoizolacija na bazi 

bitumenska parna brana 

SarnaVap 5000E SA

elastičan  i UV stabilan       

 0.15cm             mehanički pričvršćena

20cm                         konstr. "Monta" 

hidroizolacija: membrana 

ravan lim

tipa Sarnafil TG66-15 

opeka                                6.5cm

odgovarajući S-felt sloj

za izravnjanje

prazan prostor                     4cm

betonska olučna obzida       8cm

metalna okapnica

metalni klip

traka 10/10

Sarnafil, zaptivna 

lepljiva traka

Sarnabar sa Sarnafastovim 

zavarivanje vrućim

Sikaplan, PVC membrana

pokrivna traka

vazduhom
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