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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1610/1 од 

17.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1610/2 од 

17.04.2019. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на уградњи лифтова 

 
Број јавне набавке 10/2019 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничка спецификација предмета јавне набавке 5 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

17 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 26 

VI Образац понуде 37 

VII Модел оквирног споразума 46 

VIII Модел уговора 54 

IX Образац трошкова припреме понуде 62 

X Образац изјаве о независној понуди 63 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа 

64 

XII Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 

оквирног споразума 

65 

XIII Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 

уговора 

66 

XIV Изјава о несметаном функционисању процеса рада 67 

XV Изјава понуђача о обиласку објекта у којем се изводе 

радови 

68 

XVI Изјава о осигурању радова, осигурању од одговорности 

за штету причињену трећим лицима или стварима трећих 

лица и осигурању радно ангажованих лица 

69 

XVII Изјава понуђача о извођењу радова према техничким 

захтевима 

70 

XVIII Изјава о гаранцији за могућност сервисирања и 

постојање резервних делова на тржишту 

71 

XIX Идејни пројекат за уградњу лифтова Л1 и Л2 72 

 

Конкурсна документација садржи укупно 72 стране.  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Универзитет у Београду – Економски факултет  

Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд 

Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs 

Врста наручиоца: високошколска установа 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 10/2019 је набавка радова на уградњи лифтова. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем. 

Оквирни споразум се закључује на период од једне године. 

 

4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није 

 

5. Контакт (лице или служба)  

Особa за контакт: Чварковић Јелена, руководилац Службе за набавку  

е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 

Пријем електронске поште врши се радним даном (понедељак – петак) у радно време 

Наручиоца од 08:00 – 16:00 часова. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су радови на уградњи лифтова, у свему према 

дефинисаним техничким  спецификацијама. 

Техничке спецификације су дефинисане у поглављу III конкурсне документације. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 45313100 – Радови на уградњи лифтова 

 

2.  Партије 

Ова набавка није обликована у више партија. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Предмет пројектно техничке документације су радови на уградњи лифтова у објекту 

Економског факултета Универзитета у Београду, ул. Каменичка бр. 6,  у свему према 

Идејном пројекту. 

Набавка се спроводи како би се у згради Економског факултета Универзитета у 

Београду, у улици Каменичка бр. 6, извели радови, прибавила и уградила два 

електрична путничка лифта одговарајућих техничких карактеристика, у свему у складу 

са пројектном документацијом. Предмет јавне набавке су радови на испоруци, 

уградњи, сертификацији и пуштању два електрична путничка лифта у рад (по систему 

кључ у руке) и изради спољних облога лифтова, према следећим описима:       

 

р.б. 
 

ОПИС РАДОВА ј.м. кол. 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врста лифта:                                електрични, путнички 

Број комада:                                 2 

Ознака лифтова:                         Л1 И Л2 

Носивост:                                    Q = 400 кг / 5 особа 

Висина дизања:                           H = 30800 mm 

Брзина вожње:                            v = 1.2 m/s 

Број станица/прилаза:                n = 9/9 

Означавање станица:                ( 0, П2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ), сви 

прилази са исте стране 

Главна станица:                          "0 

Положај погонске машине:       горе, изнад возног окна 

Лифт се уграђује:                       у постојеће возно окно – 

челичну конструкцију 

Тип погонске машине:             редукторска, ITAL GEARS, tip 

FT2 - 630, Италија, са 

                                                   мотором снаге 6KW, 22,5A и 

бројем укључака 240 uk/h  

Погонска ужетњача:                 D  = 550 mm 

Одбојна ужетњача:      D1 = 400 mm 

Носећа ужад:                  d = 10 mm 

Број ужади:       z = 4 

Преносни однос погона:          1:1 

Кабина:                                      метална стандардна, каталошка 

Извођење:                                  у носећем челичном раму са              

уређајем за поступно кочење, 

уређајем за изједначавање 

оптерећења ужади и 

                                                    електричну контролу 

                                                    затегнутости, уређајем за                   

контролу запоседнутости, 

Димензије:                                 800x1400x2200 mm 

Облога страница кабине:         инокс 

Регистар кутија:                        колона, дуж целе висине кабине ком 2 
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Под:                                             чепаста гума 

Осветљење:                                 индиректно у инокс спуштеном 

плафону 

Остала опрема:                           рукохват на задњој страни, 

                                                     огледало изнад рукохвата на 

                                                     задњој страни, вентилатор,  

аларм, нужно осветљење, 

интерфон, 

Врата кабине:                              аутоматска, тип BUS, димензија 

700 ( 750 ) x 2000 mm 

Врата возног окна:                     полуаутоматска, једнокрилна, 

700 x 2000 мм,  

завршна обрада:                          пластификација 

Управљање:                                 "Simplex", сабирно у оба смера, 

микропроцесорско, са 

                                                     позивним и регистар кутијом, за   

9 станица и 9 прилаза, потврда 

                                                     пријема позива, контрола 

запседнутости, са припадајућом 

                                                    електро инсталацијом, веза са 

ПП – централом у објекту za 

                                                    пожарни програм (у случају 

пожара кабина се аутоматски 

 довози у главну станицу, 

одбрављују врата и лифт 

искључује израда) 

 

Режим „нестанак ел. енергије“:кабина се аутоматски довози у 

прву ближу станицу и 

одбрављују врата 

Сигнализација:                             на свим станицама: дигитални 

показивач положаја кабине, 

                                                       светлосни сигнал смера даљег 

кретања; потврда пријема 

                                                       позива, 

                                                       у кабини: дигитални показивач 

положаја кабине, 

микропокретни 

                                                       позивни тастери са светлосном 

и звучном регистрацијом  

                                                       команде и Брајевим ознакама, 

светлосни и звучни сигнал 

                                                       преоптерећења, дугме за 

отварање врата; дугме аларма; 

                                                       дугме вентилатора, нужно 

светло. 

Електрични прикључак:              Погонски напон 3 x 400 / 230 

V, 50 Hz на главном 

                                                        прекидачу лифта, у машинској 

просторији са топљивим 
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                                                     осигурачима 3 x 25А, расвета 

возног окна са 

                                                     наизменичним прекидачем у 

машинској просторији и јами                                    

возног окна, са прекидачем 

светла кабине, шуко 

                                                     прикључнице са заштитним 

контактом у машинској 

просторији 

                                                     и јами возног окна. 

Електрична инсталација:           За суви простор у машинској 

просторији и возном окну, 

                                                     крајњи и предкрајњи прекидачи 

у возном окну, станични  

                                                     прекидачи, електрични 

сигурносни контакти, пратећи 

кабал кабине, пластични канали 

за полагање електро 

проводника. 

Противтег: 

Извођење:                                   Челичне плоче у носећем раму 

од челичних профила 

Положај:                                     Иза кабине 

Конзоле:                                     вођица кабине и против тега са 

припадајућом опремом за 

                                                    учвршћење 

Возно окно:                               Постојећа челична конструкција 

Ширина x дубина возног окна: 1100 x 1850 mm  

Задња спратна висина:               3600 mm повезивање металних 

маса у врху возног окна и  

                                                    прикључење на систем за 

изједњачење потенцијала у 

                                                     машинској просторији; 

Јама возног окна:                      1700 mm повезивање металних  

маса у јами и прикључења на 

                                                     громобранску инсталацију    

објекта 

 

Испорука, монтажа, атестирање (сертификација) и пуштање у 

рад лифтовског постројења, мора бити према важећим 

стандардима, Закону о планирању и изградњи, Правилнику о 

безбедности лифтова, ( Сл.гласник РС бр.15/2017 од 

02.03.2017год., европским нормама EN 81-20/50, Директиви 

2014/33/ЕУ и осталим важећим прописима за ову врсту 

инсталација. 

Позиција обухвата и следеће помоћне радове и материјале: 

- Набавку материјала и уградњу  челичног  носач UNP 100, l = 

3m ( видети основу машинске просторије ). На њега се качи 

ручна или електрична дизалица којом се подиже машина. Овај 

носач се користи за монтажу или демонтажу тешких делова 
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опреме лифта. 

- Испоруку и монтажу/демонтажу цевне скеле у окну лифта, са 

које се врши монтажа. 

 - Просецање отвора за уградњу врата лифта, на предњим 

лименим порталима, након висковања возног окна: Ивицу 

отвора ојачати одговарајућим браварским профилом према 

слободном  месту                                  - 9 ком по једном  лифту.  

- Планирати додавање челичних профила на конструкцију, за 

везивање врата лифта у горњој зони - L profil 50/50/5 mm, l = 

1200 mm                                                - 9 ком по једном лифту.  

- Пробијање отвора у поду машинске просторије за пролаз 

челичних ужади лифта и електроинсталације, према цртежу из 

пројекта                                 - 5 ком.  

- Обрада око исечених отвора цементним малтером  према 

условима на лицу места око отвора       - 5 ком.  

- Израда канала у равнајућем слоју пода машинске просторије 

за пролаз електроинсталације лифта од возног окна до 

командне табле и обрада након полагања електроинсталације у 

савитљивим цевима.  

- Довођење напојног вода лифта дужине 60 м и повезивање у 

разводној табли у машинској просторији.  

- Уградња додатне светиљке у машинској просторији на делу 

где се уграђује опрема лифта (електрично осветљење мора да 

буде јачине најмање 200Лx мерено на поду )  

-Израда механичке преграде између зона два лифта 

лифтовском језгру у виду  лаке браварске подконструкције  са 

челичном мрежом целом висином језгра. 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

      Облога 1варијанта фронта лифтовског језгра : Набавка 

материјала, транспорт  припрема ОСБ плоча д=14мм у виду 

шлајфни  ширине б=око30 цм које је потребно обложити 

инокс декоративним лимом д=1мм тип SM-Leder, скривени 

фалц, без видљивих шрафова. Шлајфне се фиксирају 

вертикално на додир или са минималном дилатацијом. Поља 

ван врата лифтова правилно изделити, а саму опшивку 

довратника/обимног штока   урадити у виду извучене 

шпалетне ширине 8цм дебљине 1,5цм.  

 Обрачун по м2 комплет облоге лифта, обухватајући и врата 

лифта на која се директно кашира декоративни лим са 

обимним лајснама по обиму и око стакла. М2 70 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

      Облога 2 варијанта фронта лифтовског језгра : Набавка 

материјала, транспорт  припрема и монтажа фарбаног 

сигурносног стакла D=6мм exstra clear   у пољима 

различитих димензија, према упутствима надзорног органа.  

Стакло се фарба са наличја  по изабраном  RAL-u. Део 

стакла се по захтеву пројектанта штампа по мотиву 

керамичком бојом.  Монтира се лепљењем силиконским 

китом на подлогу (метал). Поља стакла се лепе на додир или 

са минималном дилатацијом.  

 Обрачун по м2 комплет облоге лифта, обухватајући и врата М2 35 
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лифта на која се директно кашира каљено бојено стакло са 

изабраним мотивом. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

      Облога 3 варијанта фронта лифтовског језгра: Набавка 

материјала, транспорт,  припрема и фарбање бојом за метал 

површине и фронтова и врата лифтова. Фарбање извршити у 

геометријском пољима (троуглови, ромбови) и бојама по 

избору пројектанта. 

 Обрачун по м2 комплет обарбане облоге лифта, 

обухватајући и врата лифта . М2 125 

 

 

 

5. 

 

 

Обрада застакљених  облога лифтовског језгра : Набавка 

материјала, транспорт,  припрема и фарбање бојом за метал 

браварских профила у које су уграђена поља армираног 

стакла .Обрачун упросечено по м2  облоге лифта. Позиција 

обухвата сву припрему, алат,потребну скелу, материјал и рад М2 680 

 

Квантитативни и квалитативни пријем радова 

Прописани услови за извођење радова, обавезни су за Извођача. 

Сви радови на уградњи лифтовских постројења, вршиће се на основу израђеног идејног 

пројекта који је саставни део конкурсне документације и добијених дозвола од стране 

надлежних органа.  

Радови ће се извршити по налогу Наручиоца радова уз обавезно достављање све 

потребне документације од стране Извођача радова. 

Обавезује се Извођач радова да сви извршени радови буду одговарајућег квалитета 

захтеваног за дату врсту радова. 

Гарантни рок 

Гарантни рок је минимално 2. године од дана пријема коначно извршених радова.   

Извођач радова је дужан да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке 

на извршеним радовима у току трајања гарантног рока. 

Место и рок извршења радова   

Место извршења радова је у згради Економског факултета Универзитета у Београду, 

ул. Каменичка бр. 6. 

Рок за извођење радова  је најдуже 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

Начин и услови извођења радова 

Извођач радова је дужан да одмах од дана потписивања уговора о јавној набавци 

предузме све даље, прописане и неопходне радње, како би се обезбедили сви услови за 

отпочињање радова.  

Радови који су предмет ове набавке изводе се по систему „кључ у руке“. 

Испорука и уградња лифтова мора да обухвати све ставке из спецификације и 

пројектне документације, укључујући, а не ограничавајући се на: 
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- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифта и инсталација, 

- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова, 

- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према 

упутствима специјализованих произвођача и важећим законским и подзаконским 

прописима и техничким нормативима за ову врсту постројења и радова, 

- трошкове осигурања имовине и лица, 

- испоруку припадајуће опреме, материјала и елемената потребних за извођење, 

као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар 

и лагеровање, 

- путне и транспортне трошкове испоруке материјала, опреме и радне снаге, 

- све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталација у 

рад и пријема исте од стране комисија за атестирање, 

- технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”. 

Извођач је дужан да испоручи сву опрему и материјал који је предвиђен 

Спецификацијом и у складу са пројектном документацијом. 

Опрема, материјал, делови, подсклопови и склопови морају да одговарају квалитету 

који је прописан пројектом и испитан од стране овлашћених органа. 

Извођач је дужан да сву опрему, материјал, делове, подсклопове и склопове за 

монтажу прегледа и да неисправане одбаци. Дозвољено је уграђивање само нове и 

исправне опреме, материјала, делова, подсклопова и склопова. За уграђивање 

неисправне опреме, материјала, делова, подсклопова и склопова Извођач сноси пуну 

одговорност, тако да за демонтажу неисправне и поновну монтажу исправне опреме, 

матријала, делова, подсклопова и склопова неће добити од Наручиоца никакву 

одштету и надокнаду. 

Уговорена цена је обавезна за Извођача у складу са важећим Узансама о грађењу. 

За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење Наручиоца, 

осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то 

Узансама о грађењу предвиђено.  

У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене, 

умањује се у висини од 0,5 % дневно, максимално до износа 5% укупне уговорене 

вредности радова, а Наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Извођача у 

извршењу уговорних обавеза. 

Извођач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из конкурсне 

документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би 

био ометан процес рада на Факултету. 

Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно обавити 

припремне радове, Извођач је дужан да о томе благовремено обавести наручиоца и са 

њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били разлог 

закашњења монтаже. 

Извођач одговара за солидност извођачких радова и дужан је да у гарантном року 

отклони све недостатке који би се појавили услед неодговарајуће монтаже, скривених 

мана или неквалитетне опреме, материјала, делова, подсклопова и склопова 

испоручених и монтираних од стране Извођача, са напоменом, да у случају одбијања 
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или одуговлачења ових поправки од стране Извођача, исте може Наручилац извршити 

на терет Извођача. 

Извођач је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и трећих 

лица сходно важећим прописима. 

Радови се могу изводити само са радницима који су стручно оспособљени и 

квалификовани за радове који су предмет набавке. 

При извођењу радова мора се водити рачуна да се не оштете околни објекти, да се не 

оштете друге инсталације које су већ изведене, као и сама зграда. Сваку учињену 

штету, било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности или 

необзирности у послу Извођач је дужан да надокнади, односно да поправи оштећење. 

Све отпатке и смеће Извођач је дужан да о свом трошку однесе са градилишта на место 

где му се одреди, као и да место извођења радова одржава чистим на дневној бази. 

Извођач је дужан да води грађевински дневник радова у коме морају бити уписане све 

промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган наручиоца 

и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе 

плаћања изведених радова. 

Извођач којем буде додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење истих. 

После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни пријем 

извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана 

именована од стране Наручиоца и један члан именован од стране Извођача. Ова 

комисија саставља записник који представља основу за испостављање окончане 

ситуације. Записник је пуноважан уколико су га потписала два члана комисије. 

Уколико комисија стави примедбе на квалитет и квантитет извршених радова Извођач 

је дужан да одмах, без одлагања, о свом трошку, отклони све недостатке. Ако то не 

учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго лице да изврши потребне 

поправке, а трошкове ће сносити Извођач. 

Наручилац се обавезује да обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних 

просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовских постројења. 

Технички услови 

Уграђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да 

одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама. 

Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити надзорни орган, 

Извођач ће унети у документацију.  

За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја на рад 

и функционалност инсталације и проузрокују неправилан рад постројења или штету, 

наручилац неће сносити одговорност. 

Сва опрема, материјал и делови, који се употребе за израду постројења и инсталација 

морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и 

одговарајући атест. 

Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и прописима 

у релевантним областима и другим важећим прописима, како законским тако и 

подзаконским актима.   



12/72  

 

На лифту мора бити постављена натписна плочица са уочљивим, доступним и трајним 

натписом и са подацима о произвођачу, типу, серији, броју, години производње као и 

назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага, радни напон, фреквенција 

струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.). 

Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и 

завршним слојем. 

Радови се морају изводити у складу са следећим прописима: 

- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, бр. 101/2005, 91/2015 

и 113/17 

- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Сл. 

гласник РС, бр. 53/97 

- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне 

струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилишту, Сл. 

гласник СРС, бр. 21/89 

- Правилник о безбедности лифтова, Сл. гласник РС, бр.15/17 

- Стандарди EN81-20 и EN81-50 

- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и 

истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ, бр. 17/66, Сл. гласник РС, бр. 42/91 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 

средстава и опреме за личну заштиту на раду, Сл. гласник РС. бр. 92/08 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 

опреме за рад, Сл. гласник РС, бр. 23/09, 123/12 и 102/15 

- Правилник о начину прижања прве помоћи, врсти средстава и опреме који 

морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања 

запослених за пружање прве помоћи, Сл. гласник РС, бр. 109/16 

- Закон о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/2009 и 20/2015 

             као и у складу са другим законима и подзаконским актима, те нормативима и 

стандардима који се односе на извођење радова који су предмет овог поступка јавне 

набавке. 

Извођач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и упутство за 

руковање и одржавање, заједно и са осталом документацијом прописаном важећим 

прописима који се односе на предмет набавке. 

Техничка контрола пре пуштања у рад 

Техничка контрола лифтовских постројења врши се у свему према важећим 

правилницима за ову врсту постројења. 

За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство довољног 

броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради 

надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати. 

Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, 

може се постројење – опрема предати наручиоцу. Од тог дана тече гарантни рок.  

О  примопредаји ће се сачинити посебан записник којим ће се констатовати и то да ли 

су радови и опрема функционално довршени, према условима из конкурсне 

документације. 

У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у гарантном 
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року констатује да изведени радови нису исправни, Извођач је дужан да о свом трошку 

отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег 

материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке 

документације. 

Техничка документација лифта 

Извођач треба да уради техничку документацију лифта - пројекат изведеног стања у 5 

укоричених примерка (4 укоричена примерка се достављају наручиоцу после овере) и 1 

примерак у електронској форми на CD, уредна овера од стране надлежних органа је 

неопходна, а такође у случају потребе, извођач ће сачинити све остале потребне скице, 

прорачуне, пројекте, уредно оверене од стране инжињера са одговарајућом лиценцом, 

тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и пустити у 

нормалну експлоатацију. 

Остале обавезе извођача 

Извођач је дужан да у цену радова урачуна: 

- прибављање сертификата за употребу лифта, a уколико је гарантни рок дужи 

од 24 месеца, да прибави и трећи годишњи сертификат за употребу лифтовског 

постројења; 

- на основу достављене документације и сагласности обезбеди употребну 

дозволу. 

Обилазак локације 

Пре подношења понуде понуђач је дужан да изврши обилазак локације, прегледа 

објекат, узме све потребне мере, упозна се са изведеним стањем и пројектном 

документацијом, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет 

јавне набавке, односно ради  давања квалитетне понуде. 

Обилазак локације извршиће сваки заинтересовани понуђач појединачно, почев од 

07.05.2019. године до 22.05.2019. године, у периоду од 10,00 до 15,00 часова. 

Пре доласка за обилазак локације потребно је извршити обавезну најаву на e-mail: 

nabavka@ekof.bg.ac.rs. 

Атести и сертификати  

Извођач са којим буде закључен уговор дужан је, да у складу са важећим прописима 

који се односи на предмет набавке достави: атестну документацију за уграђене делове, 

сертификате о техничкој контроли и пријему лифтова од стране овлашћеног 

сертификационог тела и све потребне сертификате за лифтове. 

 Мере заштите 

Извођач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, 

примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и 

здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017). 
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Обука запослених лица 

Извођач је дужан да након завршетка радова изврши стручну обуку најмање два 

запослена радника Наручиоца, у руковању и опслуживању лифтовским постројењем 

Гарантни рок 

Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу не може бити краћа 

од двадесет четири месеца.  

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. 

Извођач гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање резервних 

делова на тржишту најмање 10 година по окончању гарантног рока о чему потписује 

изјаву која је саставни део конкурсне документације. 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Наручилац и Извођач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, извођач 

мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. 

 

Напомене: 

 

• Овим предмером предвиђена је набавка, транспорт, испорука и уградња 

лифтова. Цене унете у понуди обухватају све издатке за рад, опрему и материјал 

са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт, сав потребан алат, 

привремено складиштење, израду радионичке документације и доказница, 

ограду око градилишта, заштитне настрешнице, заштитна платна, заштиту 

места рада од прашине и оштећења (по потреби направити заштиту са 

подконструкцијом и дебљом ПВЦ фолијом, због посебног значаја објекта), као и 

све потребне Атесте, упутства, обуку за руковање, ознаке упозорења, и све 

друго неопходно за квалитетно извођење радова по важећим техничким 

прописима, стандардима и условима из техничке документације и уговора. 

 Сви радови се морају радити са неопходном заштитом ентеријера. 

• Извођач је дужан да радове изврши у свему према техничком опису, техничким 

условима, предмеру радова, идејним пројектом који су саставни део конкурсне 

документације и овим напоменама.  

• У току извођења радова, Извођач је дужан да обавља сва потребна претходна и 

текућа испитивања по врсти обиму и времену како је то предвиђено правилима 

струке и важећим стандардима. Резултате испитивања, Извођач је дужан да 

достави Надзорном органу који спроводи контролу испитивања и на основу тога 

даје коначну оцену квалитета опреме, материјала и радова. Све трошкове 

претходних и текућих испитивања, као и пројекте изведеног стања сноси 

Извођач радова. 

• Понуђач је у обавези да у складу са Спецификацијом и захтевима Наручиоца 

уграђује искључиво нову опрему и материјале. Половна, већ коришћена или на 
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било који начин прилагођена и неодговарајућа средства за уградњу неће бити 

прихваћена од стране Наручиоца. Извођач је дужан да пре допреме, односно 

употребе одговарајуће опреме и материјала од стручне/овлашћене институције 

прибави уверење о претходним испитивањима квалитета и подобности опреме и 

материјала, које намерава да угради и предаје их Надзорном органу и 

представнику Наручиоца ради прегледа и давања одобрења. Извођач је дужан да 

изврши консултације и добије претходну сагласност од Наручиоца за набавку, 

уградњу и коришћење појединих елемената и материјала из позиција у којима је 

поред квалитета и функционалности битна и естетика. Извођач је дужан да 

Наручиоцу да писану гаранцију да су изведени радови трајни и квалитетни. 

Извођач је дужан да прибави одговарајуће атесте где је то прописано техничком 

спецификацијом.  

• Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати 

представника Наручиоца да изврши преглед радова и количина. 

• У цену је потребно урачунати прикупљање неупотребљивог материјала и 

изношење ван објекта на градску депонију коју одреди Извођач, са 

свакодневним чишћењем радног простора.  

• Пре давања понуде неопходан је обилазак места рада у циљу упознавања  са  

врстом  и  обимом радова. Заказивање времена обиласка се врши писаним 

путем. 

• Динамику извођења радова одређује Наручилац. Рачунати на могућност 

прекидања радова у простору где су радови отпочели са каснијим наставком, 

због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис...). 

• Плаћање је по стварно изведеним количинама. 

• Понуђачи могу да понуде одговарајућу опрему, односно опрему која потпуно 

испуњава техничке спецификације дефинисане у конкурсној документацији тј. 

техничке захтеве у којима су предвиђене карактеристике опреме, материјала, 

радова и сл., а које одговарају потребама Наручиоца. 

• Понуда мора да садржи прецизно исказану цену. Понуда у којој не буде 

наведена појединачна цена, или буде наведена непрецизна цена по некој тачки 

Техничке спецификације, биће одбијена као  неприхватљива. 

• Потребно је благовремено изврши наручивање опреме, делова и материјала при 

чему се под појмом благовремено подразумева да је наруџбина извршена тако да 

опрема, делови и материјал стигну и буду уграђени на поменутој локацији у 

оквиру уговореног рока за извођење предметних радова; 

 

У цену урачунати (неће се посебно плаћати):  

- Набавку, транспорт и уградњу опреме и материјала;  

- Заштиту места рада од прашине и оштећења;  

- Чишћење места извођења радова - свакодневно чишћење - завршно чишћење 

свих површина; 

- Заштиту простора за време трајања радова од евентуалних временских непогода 

(настале штете сноси Извођач);                                          

- одвожење шута на депонију ван круга Факултета (одређује извођач) - сав шут са 

места рада се мора износити у врећама које обезбеђује извођач радова, 

депоновати на место које одреди наручилац, до даљег одвоза; 

- Све потребне Атесте, упутства, обуку за руковање; 
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- Потребна осигурања: 

а. осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,  

б. осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и  

в. осигурања радова.  

 

Пре уградње и/или испоруке опреме и материјала потребна је писана сагласност 

Надзорног органа. 

Сва оштећења делова подова, зидова, плафона, инсталација, инвентара и осталог 

извођач доводи у првобитно функционално стање о свом трошку. 

Набавку, транспорт и уградњу опреме и материјала извршити након одобрења 

наручиоца. 

Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати представника 

наручиоца да изврши преглед радова и количина. 

Пре почетка извођења радова проверити мере на лицу места. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Да 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); 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

1.2. Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. став 2. ЗЈН 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чланом 76. став 2. Закона, и то:  

 

1)   Финансијски  капацитет  

- да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива на Порталу јавних набавки; 

 

                 2) Пословни капацитет: 

                      a) да је понуђач у периоду од последње три године од дана објављивања 

позива за подношење понуда, (2016, 2017. и 2018.) извео радове који су 

предмет јавне набавке, чија је вредност у збирном износу минимално 

30.000.000 динара, без ПДВ-а; 

                      б) да понуђач има уведене стандарде и то: 

                          - систем квалитета ISO 9001 

 

 3) Технички капацитет:  

а) једну (1) електричну или ручну дизалицу носивости минимум 600 кг са 

важећим стручним налазом; 

б) два (2) возила за транспорт људи и терета; 

 

 



18/72  

 

                 4) Кадровски капацитет: 

           а) да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 4 лифт монтера, 

који су обучени за монтажу и сервис понуђених лифтова од стране 

произвођача, од којих 3 извршиоца са минималним искуством од 5. 

година на пословима монтаже и сервиса лифтова, способних за рад на 

висини, ангажованих по основу уговора о раду (на неодређено или 

одређено време) или по другом правном основу (уговор о делу, уговор о 

привремено повременим пословима и сл.), а све у складу са Законом о 

раду. 

   б) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 434 - одговорни извођач радова; 

   в) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 333 за одговорног извођача радова – 

одговорни пројектант; 

   г) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 450 или 850 - одговорни извођач радова; 

   д) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 350 - одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; 

  ђ) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и   

одговарајућу личну лиценцу 410 – грађевински инжењер; 

 Дозвољено је да један извршилац има више наведених лиценци. 

е) има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или 

уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и 

здравља на раду. 

 

 

1.3. Посебан захтев: 

Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, а најкасније до 

22. маја 2019. године посете локацију на којој ће се изводити радови како би 

стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.  

Обилазак је потребно заказати писменим путем на e-mail адресу 

nabavka@ekof.bg.ac.rs.  

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 

понуђач изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник 

заједничке понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави 

доказ. 

Приликом подношења понуде Понуђач доставља Изјаву, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, да ће у року од 5 (пет) дана од 

дана потписивања уговора доставити: 

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање 

од одговорности према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 

- полису осигурања радова. 
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1.4. Услови које мора да испуни подизвођач 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 

део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

          1.5.    Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 
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2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно  извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

Доказ за правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Доказ за предузетнике и физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3) 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:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ:  

Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1)   Финансијски  капацитет  

- да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива на Порталу јавних набавки; 

Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за 

принудну наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки није био неликвидан. 

 

                 2) Пословни капацитет: 

                      a) да је понуђач у периоду од последње три године од дана објављивања 

позива за подношење понуда, (2016, 2017. и 2018.) извео радове који су 

предмет јавне набавке, чија је вредност у збирном износу минимално 

30.000.000 динара, без ПДВ-а. 

Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених радова и 

потврде наручилаца о изведеним радовима које морају бити попуњене, 

потписане и оверене печатом референтних наручилаца. 

Потврде морају бити на оригиналном обрасцу који се налази у 

конкурсној документацији и њен је саставни део, осим уколико 

наручилац потврде ове врсте издаје искључиво на свом обрасцу (при том 

садржина тог обрасца мора одговарати садржини оригиналног обрасца из 

конкурсне документације). 

                      б) да понуђач има уведене стандарде и то: 

                          - систем квалитета ISO 9001 

Доказ: копије важећих сертификата ISO 9001. 

 

3) Технички капацитет:  

а) једну (1) електричну или ручну дизалицу носивости минимум 600 кг са 

важећим стручним налазом; 

б) два (2) возила за транспорт људи и терета; 

 Доказ: Понуђач доставља Изјаву, дату под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу да поседује одговарајућу опрему. Ову изјаву 

понуђач доставља на свом меморандуму. 
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                 4) Кадровски капацитет: 

           а) да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 4 лифт монтера, 

који су обучени за монтажу и сервис понуђених лифтова од стране 

произвођача, од којих 3 извршиоца са минималним искуством од 5. 

година на пословима монтаже и сервиса лифтова, способних за рад на 

висини, ангажованих по основу уговора о раду (на неодређено или 

одређено време) или по другом правном основу (уговор о делу, уговор о 

привремено повременим пословима и сл.), а све у складу са Законом о 

раду) 

           Доказ: Понуђач доставља копије М образаца или адекватан уговор о 

ангажовању за тражени кадровски капацитет, као и лекарско уверење за 

рад на висини које није старије од једне године, као и фотокопију 

диплома, сертификата или уверења произвођача понуђених лифтова да су 

лифт монтери стручно оспособљени за монтажу и сервис истих. 

 Понуђач треба да достави и изјаву у којој ће навести име, презиме, 

стручну спрему за радно ангажованих минимум три лица на пословима 

лифт монтера, којом потврђује да исти имају минимално искуство од пет 

година на пословима монтаже и сервиса лифтова. Ову изјаву понуђач 

доставља на свом меморандуму. 

   б) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 434 - одговорни извођач радова; 

Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са 

потврдом о важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са 

доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговора о 

ангажовању. 

   в) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 333 – одговорни пројектант; 

Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са 

потврдом о важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са 

доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговора о 

ангажовању. 

   г) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 450 или 850 - одговорни извођач радова; 

Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са 

потврдом о важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са 

доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговора о 

ангажовању. 

   д) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и 

одговарајућу личну лиценцу 350 - одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона; 

Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са 

потврдом о важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са 

доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговора о 

ангажовању; 

  ђ) да понуђач има најмање једног извршиоца који поседује важећу и   

одговарајућу личну лиценцу 410 – грађевински инжењер; 

Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са 

потврдом о важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са 

доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговора о 

ангажовању. 
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е) има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или 

уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и 

здравља на раду. 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију решења о положеном стручном 

испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и 

здравља на раду заједно са доказима о радном статусу - копијом М 

обрасца или уговор о ангажовању или фотокопију уговора са овлашћеним 

правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 

 

Посебан захтев: 

Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију 

која је предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде. 

Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 

попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом 

(Поглавље XV). 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 

понуђач изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник 

заједничке понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави 

доказ. 

Приликом подношења понуде Понуђач доставља Изјаву (Поглавље XVI), 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, да ће у року 

од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора доставити: 

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање 

од одговорности према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 

- полису осигурања радова. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи 

од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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 оквирног споразума, односно током 

важења истог и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАСЦИ У ВЕЗИ ИСПУЊЕЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 

3.1. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

 
 

 

Р.Б. 

 

Назив наручиоца 

 

Опис (врста) радова 
Период извођења 

радова (од –до) 

Вредност 

извршених 

радова  

(у динарима, 

без ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:   

 

                                                                                                               

Напомена: у случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног  лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                     
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3.1. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

 

Назив референтног 

Наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је Извођач радова 

_________________________________________________________________________, 

из _________________________________, у периоду од ____________ до ___________ 

године извео радове 

__________________________________________________________________________, 

у укупној вредности од _____________________ (словима: 

___________________________________________________________________________

_______) динара, без обрачунатог ПДВ-а, а по основу Уговора бр. __________________ 

од ___________.  

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________ ради 

учешћа у поступку јавне набавке радова на уградњи лифтова (јавна набавка број 

10/2019) и у друге сврхе се не може користити.  

 

Место:___________________ 

 

 

 

Датум:___________________ 

  

 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

                                                                                                    Наручилац  

 

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                      (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне 

листе. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно 

на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране 

овлашћеног судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 

Београд, соба 139, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН 10/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

31.05.2019. године до 11,00 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Јавно отварање понуда одржаће се 31.05.2019. године у 11,30 часова, у радним 

просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

2.1.Понуда мора да садржи: 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 

конкурсном документацијом. 

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину 

и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена 

због битних недостатака понуде. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
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одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 

и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 

понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 

групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Економски факултет у 

Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд,  са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 10/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 10/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 10/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 

10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

-  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора о јавној набавци. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.    

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке одговара 

задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ 

РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ 

 

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

Плаћање се врши на следећи начин: 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 

фактурисања. 
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Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна), у року који 

понуђач наведе у обрасцу понуде.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 

 

9.2. Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да 

свакодневно врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да 

исти нису прописаног квалитета, писаним путем ће се обратити  Извођачу радова, са 

захтевом да исте усагласи са оквирним споразумом, појединачним уговорима о јавној 

набавци и важећим стандардима.  Извођач  је дужан да исправи настале грешке  

најкасније  у року  од  3  дана, од  дана   сачињавања записника о рекламацији. 

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 

стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид оквирног споразума 

односно појединачних уговора о јавној набавци и евентуалну накнаду причињене 

штете. 

Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године, а на уграђену 

опрему према декларацији произвођача. 

Извођач је дужан да у року трајања гарантног рока на први писмени позив Наручиоца, 

а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца о свом трошку отклони све 

мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због употребе опреме и 

материјала који не одговара уговореном квалитету. У случају хитних ситуација, 

Извођач је дужан да отклони недостатке у року од 2 сата од позива Наручиоца. 

 

 

9.3. Захтеви у погледу рока и места извођења радова 

 

Рок извршења уговорених радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана 

увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова. Део посла ће се обављати 

за време распуста, када нема активности на факултету. У осталом периоду, рачунати на 

могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем 

касније, због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.) 

 

Ако технолошки процес и динамика радова то захтевају, извођач радова биће у обавези да 

ради и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) дана у 

недељи, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању 

процеса рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 

 

Извођач радова се обавезује да предметне радове обавља ажурно и квалитетно са 

довољним бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, 

професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту радова и добрим 

пословним обичајима. 

 

Место извођења радова: седиште Наручиоца, Каменичка 6, Београд 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

  

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

12.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави меницу за озбиљност 

понуде у износу од најмање 5% (процената) од укупне понуђене цене, односно 

вредности понуде, на име гаранције за обештећење Наручиоца уколико понуђач одбије 

да потпише оквирни споразум након што је његова понуда изабрана као најповољнија, 

са важношћу од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде. Уз меницу мора бити 

достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
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депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. 

 

12.2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла уз оквирни 

споразум 

Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум, дужан је да приликом 

потписивања истог, на име средства финансијског обезбеђења, достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 

Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 

оквирног споразума, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име 

доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи 13 (тринаест) месеци од обостраног 

потписивања оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Понуђач не закључи појединачни уговор 

у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз 

појединачни уговор који  Наручилац и Понуђач закључе по основу оквирног споразума.  

По извршењу обавеза Понуђач из оквирног споразума, средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла,  по основу оквирног споразума, биће враћено 

Понуђачу, на његов захтев. 

 

 

12.3. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла уз уговор 

Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора о јавној набавци, на име средства 

финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко 

меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у 

висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и 

„по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека 

рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза у 

роковима и на начин предвиђен појединачним уговором о јавној набавци.  

По извршењу обавеза Понуђач из појединачног уговора о јавној набавци, средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла, биће враћено Понуђачу, на његов 

захтев. 
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12.4. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора о јавној набавци, на име 

средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави 

уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 

Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 

уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 

извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 (тридесет) дана дуже 

од трајања гаранције. 

 У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из 

уговора (везане за гарантни рок и отклањање недостатака у гарантном року) наручилац 

има право да реализује средство финансијског обезбеђења достављено од стране 

понуђача.     

 

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд, електронске поште 

на e-mail адресу nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 10/2019. 

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.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу  

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума дати су у следећој табели: 

 

Р.бр Назив елемента Број пондера 

1. Понуђена цена за предметне радове 80 

2. Гарантни рок на изведене радове  10 

3. Понуђена цена редовног месечног сервисирања путничких 

лифтова у оквиру гарантног периода 

10 

 

Методологија за доделу пондера: 

1. Број пондера за елемент критеријума - понуђена цена за предметне радове (ЦР) 

(максимум 80 пондера) добија се применом формуле: 

Најнижа понуђена цена x 80 

Понуђена цена 

 

Цена је наведена у Табели 1 Обрасца понуде  

 

2. Број пондера за елемент критеријума – гарантни рок на изведене радове (ГР) 

(максимум 10 пондера) добија се на следећи начин: 

Гарантни рок 2 године – 5 пондера 

Гарантни рок 3 године и више – 10 пондера 
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3. Број пондера за елемент критеријума – Понуђена цена редовног месечног 

сервисирања путничких лифтова у оквиру гарантног периода (ЦС) (максимум 10 

пондера) добија се на следећи начин: 

Најнижа цена редовног месечног сервисирања х 10 

Понуђена цена редовног месечног сервисирања 

  

Укупна цена редовног месечног сервисирања путничких лифтова у оквиру гарантног 

периода је  наведена у Табели 2 Обрасца понуде.  

 

УБП (укупан број пондера) = ЦР+ГР+ЦС 

 

Обзиром да се ради о радовима чији обим није могуће прецизно утврдити на 

годишњем нивоу, вредност из понуде представља основ за примену критеријума 

„економски најповољнија понуда“ и служи за вредновање понуда по том основу. 

Радови ће се изводити, максимално, до укупне вредности оквирног споразума. 

 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. 

  

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни 

споразум закључити са добављачем који буде извучен путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера и исти рок извођења 

радова. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. 

Комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви 

присутни овлашћени представници понуђача. Сви представници понуђача су дужни да 

пре жреба, доставе овлашћења за учествовање. Уколико позвани понуђачи не дођу и 

не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде.   
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за закључење оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и 

који је претрпео, или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у 

писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом 

на број 011/2639-560 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара.  

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, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
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(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 ознака 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 све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 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. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу са којим се исти закључује  у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

22. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац задржава право да након закључења оквирног споразума без спровођења 

поступка набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног 

споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог 

оквирног споразума, у свему у складу са одредбом члана 115. став 1. Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА УГРАДЊИ ЛИФТОВА 

ЈН БРОЈ 10/2019   

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање оквирног 

споразума/ уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова на уградњи лифтова, број 

10/2019 

 

Табела 1 

р.б. 

 
ОПИС РАДОВА 

ј.м. кол. 

Јединична 
цена по 
јединици 

мере, без 
ПДВ-а 

Укупна цена, 
без ПДВ-а 
(„в“=колона 

„а“ омножена 
са колоном 
„б“) 

 

 
 а 

 

б 

 

в 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врста лифта:                                електрични, путнички 

Број комада:                                 2 

Ознака лифтова:                         Л1 И Л2 

Носивост:                                    Q = 400 кг / 5 особа 

Висина дизања:                           H = 30800 mm 

Брзина вожње:                            v = 1.2 m/s 

Број станица/прилаза:                n = 9/9 

Означавање станица:                ( 0, П2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ), 

сви прилази са исте 

стране 

Главна станица:                          "0 

Положај погонске машине:     горе, изнад возног окна 

Лифт се уграђује:                      у постојеће возно окно – 

челичну конструкцију 

Тип погонске машине:             редукторска, ITAL 

GEARS, tip FT2 - 630, 

Италија, са 

                                                   мотором снаге 6KW, 

22,5A и бројем укључака 

240 uk/h  

Погонска ужетњача:                 D  = 550 mm 

Одбојна ужетњача:      D1 = 400 mm 

Носећа ужад:                  d = 10 mm 

Број ужади:       z = 4 

Преносни однос погона:          1:1 

Кабина:                                      метална стандардна, 

каталошка 

Извођење:                                  у носећем челичном раму 

са уређајем за поступно 

кочење, уређајем за 

изједначавање 

оптерећења ужади и 

                                                    електричну контролу 

                                                    затегнутости, уређајем за                   

контролу запоседнутости, 

Димензије:                                 800x1400x2200 mm 

Облога страница кабине:         инокс 

Регистар кутија:                        колона, дуж целе висине 

кабине ком 2 
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Под:                                             чепаста гума 

Осветљење:                                 индиректно у инокс 

спуштеном плафону 

Остала опрема:                           рукохват на задњој 

страни, 

                                                     огледало изнад рукохвата 

на 

                                                     задњој страни, 

вентилатор,  аларм, 

нужно осветљење, 

интерфон, 

Врата кабине:                              аутоматска, тип BUS, 

димензија 700 ( 750 ) x 

2000 mm 

Врата возног окна:                     полуаутоматска, 

једнокрилна, 700 x 2000 

мм,  

завршна обрада:                          пластификација 

Управљање:                                 "Simplex", сабирно у оба 

смера, 

микропроцесорско, са 

                                                     позивним и регистар 

кутијом, за   9 станица и 

9 прилаза, потврда 

                                                     пријема позива, контрола 

запседнутости, са 

припадајућом 

                                                    електро инсталацијом, 

веза са ПП – централом у 

објекту za 

                                                    пожарни програм (у 

случају пожара кабина се 

аутоматски 

 довози у главну станицу, 

одбрављују врата и лифт 

искључује израда) 

 

Режим „нестанак ел. енергије“:кабина се аутоматски 

довози у прву ближу 

станицу и одбрављују 

врата 

Сигнализација:                             на свим станицама: 

дигитални показивач 

положаја кабине, 

                                                       светлосни сигнал смера 

даљег кретања; потврда 

пријема 

                                                       позива, 

                                                       у кабини: дигитални 

показивач положаја 
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кабине, микропокретни 

                                                       позивни тастери са 

светлосном и звучном 

регистрацијом  

                                                       команде и Брајевим 

ознакама, светлосни и 

звучни сигнал 

                                                       преоптерећења, дугме за 

отварање врата; дугме 

аларма; 

                                                       дугме вентилатора, 

нужно светло. 

Електрични прикључак:              Погонски напон 3 x 400 

/ 230 V, 50 Hz на 

главном 

                                                        прекидачу лифта, у 

машинској просторији 

са топљивим 

                                                     осигурачима 3 x 25А, 

расвета возног окна са 

                                                     наизменичним 

прекидачем у машинској 

просторији и јами                                    

возног окна, са 

прекидачем светла 

кабине, шуко 

                                                     прикључнице са 

заштитним контактом у 

машинској просторији 

                                                     и јами возног окна. 

Електрична инсталација:           За суви простор у 

машинској просторији и 

возном окну, 

                                                     крајњи и предкрајњи 

прекидачи у возном 

окну, станични  

                                                     прекидачи, електрични 

сигурносни контакти, 

пратећи кабал кабине, 

пластични канали за 

полагање електро 

проводника. 

Противтег: 

Извођење:                                   Челичне плоче у носећем 

раму од челичних 

профила 

Положај:                                     Иза кабине 

Конзоле:                                     вођица кабине и против 

тега са припадајућом 

опремом за 
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                                                    учвршћење 

Возно окно:                               Постојећа челична 

конструкција 

Ширина x дубина возног окна: 1100 x 1850 mm  

Задња спратна висина:               3600 mm повезивање 

металних маса у врху 

возног окна и  

                                                    прикључење на систем за 

изједњачење потенцијала 

у машинској просторији; 

Јама возног окна:                      1700 mm повезивање 

металних  маса у јами и 

прикључења на 

                                                     громобранску 

инсталацију    објекта 

 

Испорука, монтажа, атестирање (сертификација) и 

пуштање у рад лифтовског постројења, мора бити према 

важећим стандардима, Закону о планирању и изградњи, 

Правилнику о безбедности лифтова, (Сл.гласник РС 

бр.15/2017 од 02.03.2017год., европским нормама EN 

81-20/50, Директиви 2014/33/ЕУ и осталим важећим 

прописима за ову врсту инсталација. 

 

Позиција обухвата и следеће помоћне радове и 

материјале: 

- Набавку материјала и уградњу  челичног  носач UNP 

100, l = 3m ( видети основу машинске просторије ). На 

њега се качи ручна или електрична дизалица којом се 

подиже машина. Овај носач се користи за монтажу или 

демонтажу тешких делова опреме лифта. 

- Испоруку и монтажу/демонтажу цевне скеле у окну 

лифта, са које се врши монтажа. 

 - Просецање отвора за уградњу врата лифта, на 

предњим лименим порталима, након висковања возног 

окна: Ивицу отвора ојачати одговарајућим браварским 

профилом према слободном  месту                                  - 

9 ком по једном  лифту.  

- Планирати додавање челичних профила на 

конструкцију, за везивање врата лифта у горњој зони - L 

profil 50/50/5 mm, l = 1200 mm                                                

- 9 ком по једном лифту.  

- Пробијање отвора у поду машинске просторије за 

пролаз челичних ужади лифта и електроинсталације, 

према цртежу из пројекта                                 - 5 

ком.  

- Обрада око исечених отвора цементним малтером  

према условима на лицу места око отвора       - 5 ком.  

- Израда канала у равнајућем слоју пода машинске 

просторије за пролаз електроинсталације лифта од 
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возног окна до командне табле и обрада након полагања 

електроинсталације у савитљивим цевима.  

- Довођење напојног вода лифта дужине 60 м и 

повезивање у разводној табли у машинској просторији.  

- Уградња додатне светиљке у машинској просторији на 

делу где се уграђује опрема лифта (електрично 

осветљење мора да буде јачине најмање 200Лx мерено 

на поду )  

-Израда механичке преграде између зона два лифта 

лифтовском језгру у виду лаке браварске 

подконструкције  са челичном мрежом целом висином 

језгра. 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

      Облога 1варијанта фронта лифтовског језгра : 

Набавка материјала, транспорт  припрема ОСБ плоча 

д=14мм у виду шлајфни  ширине б=око30 цм које је 

потребно обложити инокс декоративним лимом 

д=1мм тип SM-Leder, скривени фалц, без видљивих 

шрафова. Шлајфне се фиксирају вертикално на додир 

или са минималном дилатацијом. Поља ван врата 

лифтова правилно изделити, а саму опшивку 

довратника/обимног штока   урадити у виду извучене 

шпалетне ширине 8цм дебљине 1,5цм.  

 Обрачун по м2 комплет облоге лифта, обухватајући 

и врата лифта на која се директно кашира 

декоративни лим са обимним лајснама по обиму и 

око стакла. М2 70 

  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

      Облога 2 варијанта фронта лифтовског језгра : 

Набавка материјала, транспорт  припрема и монтажа 

фарбаног сигурносног стакла D=6мм exstra clear   у 

пољима различитих димензија, према упутствима 

надзорног органа.  Стакло се фарба са наличја  по 

изабраном  RAL-u. Део стакла се по захтеву 

пројектанта штампа по мотиву керамичком бојом.  

Монтира се лепљењем силиконским китом на 

подлогу (метал). Поља стакла се лепе на додир или са 

минималном дилатацијом.  

 Обрачун по м2 комплет облоге лифта, обухватајући 

и врата лифта на која се директно кашира каљено 

бојено стакло са изабраним мотивом. М2 35 

  

 

 

 

4. 

 

 

 

 

      Облога 3 варијанта фронта лифтовског језгра: 

Набавка материјала, транспорт,  припрема и фарбање 

бојом за метал површине и фронтова и врата 

лифтова. Фарбање извршити у геометријском 

пољима (троуглови, ромбови) и бојама по избору 

пројектанта. 

 Обрачун по м2 комплет обарбане облоге лифта, 

обухватајући и врата лифта . М2 125 

  

 

 

 

Обрада застакљених  облога лифтовског језгра : 

Набавка материјала, транспорт,  припрема и фарбање 
М2 680 
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5. 

 

 

бојом за метал браварских профила у које су 

уграђена поља армираног стакла .Обрачун 

упросечено по м2  облоге лифта. Позиција обухвата 

сву припрему, алат,потребну скелу, материјал и рад 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, БЕЗ ПДВ-А: 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, СА ПДВ-ОМ: 

 

 

 

 

Табела 2 

Лифт Цена услуге редовног месечног сервисирања путничког 

лифта без пдв-а у гарантном периоду 

Лифт Л1  

Лифт Л2  

УКУПНО (Л1+Л2) без пдв-а:  

УКУПНО (Л1+Л2) са пдв-ом:  

 

Понуђена лифтовска опрема је следећег произвођача: _____________________________ 

(унети назив произвођача лифтовске опреме која се нуди). 

Квалитет: Радови који су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде и  испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 
Плаћање: у року од ___________________ дана (не краће од 15 ни дуже од 45 дана) од дана 

фактурисања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Рок за извођење радова________ дана од дана увођења у посао (максимум 60 календарских 

дана). 

Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд 

Рок важења понуде: ______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана) 

Гарантни рок на изведене радове___________________ године (не може бити краћи од 2 

године) 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.                            _________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

  

(Понуђач попуњава, потписује и 

печатом оверава Модел оквирног 

споразума.  

У случају подношења заједничке 

понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача у моделу оквирног 

споразума морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача, односно 

сви подизвођачи) 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

(јавна набавка радова на уградњи лифтова 

редни број ЈН 10/2019) 

 

 

Закључен између 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

ул. Каменичка бр. 6, Београд, који заступа декан проф. др Бранислав Боричић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број: 07001983 

ПИБ: 100223295 

Број рачуна: 840-1109666-73 

 

и 

______________________________ 

ул. ___________________________, кога заступа, директор ______________________ 

( у даљем тексту: Извођач радова) 

Матични број:_________________ 

ПИБ: ________________________ 

Број рачуна: __________________ 

 

 

________________________________   ____________________________ 

________________________________   ____________________________ 

                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 

                                    

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник Републике 

Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), спровео отворени 

поступак јавне набавке број 10/2019 – радови на уградњи лифтова, са циљем 

закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период важења од годину 

дана;  
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- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број: 

_______________ (уписује наручилац), у складу са којом се закључује овај оквирни 

споразум између Наручиоца и Извођача радова; 

- да је Извођач радова _______________________________________ доставио Понуду 

бр_________ од _________2019. године (уписује наручилац); 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци са Извођачем радова;  

- обавеза настаје издавањем наруџбенице Наручиоца Извођачу радова или 

закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног 

споразума.  

 

Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 

 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице 

Наручиоца Извођачу радова, или закључивање појединачних уговора о јавној набавци  

између Наручиоца и Извођача радова, у складу са условима из конкурсне 

документације за јавну набавку број 10/2019, понудом Извођача радова, одредбама 

овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.  

Радови који су предмет овог споразума ближе су дефинисани у Техничкој 

спецификацији, која се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни 

део. 

 

 

Подизвођачи 

Члан 2. 

 

У случају да Извођач  ангажује  подизвођача,  Извођач у  потпуности одговара 

Наручиоцу за  извршење свих обавеза из овог оквирног споразума,  укључујући и 

обавезе  које је поверио подизвођачу: 

1.______________________________________________из______________________,  

ул.____________________________________бр.______; 

2._____________________________________________ из ______________________, 

ул.____________________________________бр.______.  

Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Важење оквирног споразума 

Члан 3. 

 

Овај оквирни споразум закључује се на период од 1 (једне) године, а ступа на 

снагу даном закључења.  

 

Вредност 

Члан 4. 

 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 8.000.000,00 динара 

(осаммилионадинара и 00/100) без обрачунатог ПДВ-а.  

Јединичне цене исказане су у понуди Извођача радова без ПДВ-а.  
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У цену су урачунати сви трошкови које Извођач радова има у реализацији 

предметне јавне набавке.  

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења оквирног 

споразума. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.  

Уговори о јавној набавци извршавају се по јединичним ценама из прихваћене 

понуде Извођача радова. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама и издатих 

наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног споразума из става 1 овог 

члана. 

Стране из оквирног споразума су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона 

о јавним набавкама, након закључења овог оквирног споразума без претходног 

спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се 

вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5% укупне вредности из 

става 1. овог члана. 

 

Начин и услови издавања наруџбеница или закључивања појединачних уговора 

Члан 5. 

 

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или 

издавањем наруџбенице Извођачу радова.  

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 

предметом набавке, Наручилац ће доставити Извођачу радова текст уговора о јавној 

набавци у циљу закључења, према условима утврђеним у оквирном споразуму или 

издати наруџбеницу Извођачу радова.  

Наручилац ће у појединачном уговору о јавној набавци односно у наруџбеници 

навести: 

- радове који треба да се изведу; 

- количину, обим и структуру истих, уколико је то могуће по природи ствари; 

- рок извођења радова. 

Извођач  је у обавези да достави Наручиоцу потписан и оверен уговор о јавној 

набавци, у року од максимално 3 (три) дана од дана достављања од стране Наручиоца. 

Уколико Извођач радова у наведеном року не достави потписан и оверен уговор 

о јавно набавци, сматраће се да је одбио да закључи уговор о јавној набавци, након чега 

ће наручилац активирати средство финансијског обезбеђења. 

Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци закључују се под 

условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и 

рокова плаћања, рокова извршења и др.  

При закључивању појединачних уговора или наруџбеница не могу се мењати 

битни услови из овог оквирног споразума. 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума 

морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање 

појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са 

трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 

Начин и рок плаћања 

Члан 6. 

 

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу у року од ______________ (не 

мање од 15 и не више од 45 дана; уписује Понуђач) дана од дана фактурисања, на 
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основу уговора или наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним 

споразумом.  

 

 

Начин, рок и место извођења радова 

Члан 7. 

 

Предметни радови ће се изводити у складу са потребама Наручиоца.  

Извођач радова се обавезује да својим актом одреди лице одговорно за извођење 

радова и да одговарајући акт достави Наручиоцу одмах након потписивања уговора 

односно издавања наруџбенице, а пре почетка извођења радова. 

Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова одмах након потписивања 

уговора или издавања наруџбенице односно у року од три дана од захтева наручиоца и 

увођења у посао. 

Наручилац се обавезује да, у писаној форми, обавести Извођача о припремљености 

објекта за несметан почетак радова, да му достави инвестиционо-техничку и сву другу 

документацију и обезбеди несметан приступ градилишту. 

Извођач се обавезује да са извођењем радова почне одмах по пријему обавештења 

из става 4. овог члана. 

Сматра се да је Извођач уведен у посао на дан пријема обавештења из става 4. овог 

члана. 

Рок за извршење уговорених радова је ___________________ дана (уписује 

Понуђач, не може бити дужи од 60 календарских дана) од дана увођења у посао, а према 

усвојеној динамици Извођача радова. 

Део посла ће се обављати за време распуста, када нема активности на факултету. У 

осталом периоду, рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови 

отпочели, са настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни 

рокови, упис и сл.) 

Ако технолошки процес и динамика радова то захтевају, извођач радова биће у 

обавези да ради и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 

(седам) дана у недељи, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном 

функционисању процеса рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 

Место извођења радова је седиште Наручиоца у Београду, ул Каменичка 6. 

Извођач радова се обавезује да предметне радове обавља ажурно и квалитетно са 

довољним бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, 

професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту радова и добрим 

пословним обичајима. 

Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, 

проузрокованих несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и 

функционалност објекта, као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и 

трећих лица, оштећења хитно отклони. 

Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне 

службе, наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу. 
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Утврђивање квалитета и количине 

Члан 8. 

 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да 

свакодневно врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди 

да исти нису прописаног квалитета, писаним путем ће се обратити  Извођачу радова, са 

захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима.  Извођач  је дужан да 

исправи настале грешке  најкасније  у року  од  7  дана, од  дана   сачињавања 

записника о рекламацији. 

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 

стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 

накнаду причињене штете. 

Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђене опреме и материјала и 

да немају мана које умањују њихову вредност. 

Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и 

уграђује опрему и материјал који одговара важећим стандардима, техничким 

нормативима и конкурсној документацији. 

 Гарантни рок на изведене радове је ______ године (уписује Понуђач; не може 

бити краћи од 2 године) а на уграђену опрему и материјал према декларацији 

произвођача. 

Извођач је дужан да у року трајања гарантног рока на први писмени позив 

Наручиоца, а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца о свом трошку 

отклони све мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због 

употребе опреме и материјала који не одговара уговореном квалитету. У случају хитних 

ситуација, Извођач је дужан да отклони недостатке у року од 2 сата од позива 

Наручиоца. 

Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у 

коришћењу објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен 

гаранцијом. 

Уколико Извођач не отклони недостатак у утврђеном року, Наручилац има 

право да сам отклони квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно 

оспособљених лица. 

Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног 

коришћења, механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, 

односно ако квар настане као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца. 

Примопредаја и коначан обрачун  изведених радова вршиће се записнички. 

Записником о примопредаји радова  констатује се да је Извођач извршио своју обавезу 

у погледу обима, врсте и квалитета  радова и употребљене опреме и материјала.    

 

Члан 9. 

Наручилац може да, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка радова, односно 

дела радова, достави Извођачу примедбе у писаној форми, или да их упише у 

грађевински дневник, са роком отклањања. 

Ако се записнички, уписом у грађевински дневник, утврди да радови имају 

недостатке, извођач недостатке мора да отклони у примереном року констатованом у 

грађевинском дневнику.    
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Члан 10. 

Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална 

оштећења настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони 

преостали неупотребљени материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте 

које је користио у току рада, очисти градилиште и околину од отпадака које је 

направио и уреди простор у којем је изводио радове, просторије које је користио у току 

извођења радова и земљиште око објекта. 

 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да о току извођења радова води грађевински дневник и 

грађевинску књигу, које, на свакој страници, морају оверити руководилац радова 

Извођача и Надзорни орган одређен од стране Наручиоца, што представља основ за 

признавање реализације и за плаћање. 

 

Осигурање радова 

Члан 12. 

 

Извођач радова се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, 

изврши осигурање радова које изводи код организације надлежне за послове осигурања 

имовине и лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану 

трећим лицима, у висини причињене стварне штете. 

Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова, 

такође осигура у складу са важећим прописима. 

Извођач се такође обавезује да, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања 

уговора или издавања наруџбенице, достави Наручиоцу: 

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности 

према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 

- полису осигурања радова. 

Извођач се обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, 

предузме све потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и 

безбедности на раду, услова рада и запошљавања и заштите животне средине, 

противпожарне заштите и техничке заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих 

лица, радова, опреме, материјала, радника и околине, да обезбеди несметано одвијање 

саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да 

ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и да поштује упутства лица 

надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља на раду. 

Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач радова. 

 

Средства финансијскогобезбеђења испуњења обавеза понуђача 

Члан 13. 

 

Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог оквирног споразума, 

преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење - писмо, 

са назначеним износом од 10% од укупне вредности овог оквирног споразума, без 

ПДВ-а.  
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања 

оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико изабрани понуђач не буде 

извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или 

одбије да закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не 

достави средства финансијског обезбеђења уз појединачни уговор о јавној набавци. 

 

Члан 14. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања појединачног уговора о јавној 

набавци, на име средства финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора, без 

ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као 

и картон депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 

менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) 

дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза 

у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором о јавној набавци.  

 

Члан 15. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања појединачног уговора о јавној 

набавци, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без 

жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% 

од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, 

као и картон депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница 

и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 

менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а. Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 

(тридесет) дана дуже од трајања гаранције. 

  У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе 

из уговора (везане за гарантни рок и отклањање недостатака у гарантном року) 

наручилац има право да реализује средство финансијског обезбеђења достављено од 

стране понуђача.    

Уколико Извођач не достави Наручиоцу менице за добро извршење посла и за 

отклањање грешака у гарантном року уз појединачни уговор о јавној набавци, 

Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира средство обезбеђења 

из оквирног споразума. 
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Раскид оквирног споразума 

Члан 16. 

 

Свака од страна потписница овог Оквирног споразума може раскинути овај 

Оквирни споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у 

свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне 

повреде Оквирног споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.  

Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном 

року писмено обавести другу страну.  

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади 

стварна штета проузрокована другој страни, а такође, раскид нема утицаја ни на 

решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.  

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој 

страни надокнади стварну штету.  

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 17. 

 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 

Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову 

материју.  

 

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а 

у случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 19. 

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 

3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму. 

 

 

 

 

 

      ЗА НАРУЧИОЦА                                        ЗА ИЗВОЂАЧА 

__________________________                      ________________________ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  

(Понуђач попуњава, потписује и 

печатом оверава Модел уговора.  

У случају подношења заједничке 

понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи 

из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи) 

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА УГРАДЊИ ЛИФТОВА 

(јавна набавка радова на уградњи лифтова 

редни број ЈН 10/2019) 

 

 

 

Закључен између 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА  

ул. Каменичка бр. 6, Београд, који заступа декан проф. др Бранислав Боричић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

Матични број: 07001983 

ПИБ: 100223295 

Број рачуна: 840-1109666-73 

 

и 

______________________________ 

ул. ___________________________, кога заступа, директор ______________________ 

( у даљем тексту: Извођач) 

Матични број:_________________ 

ПИБ: ________________________ 

Број рачуна: __________________ 

 

 

________________________________   ____________________________ 

________________________________   ____________________________ 

                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 

                                    

                                          
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу Закона о јавним 

набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео отворени 

поступак јавне набавке радова на уградњи лифтова број 10/2019 и на основу кога је 

закључио Оквирни споразум број____________ од__________________2019. године.  
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора су радови на уградњи лифтова, под условима и на начин 

утврђен у конкурсној документацији Наручиоца, прихваћеној понуди Извођача радова и 

Оквирном споразуму број  _________од _________2019. године. 

Извођач се обавезује да предметне радове изведе по систему "кључ у руке" 

(испорука, уградња, сертификација и пуштање у рад лифта). 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу 

______________________________ПИБ_____________мат.бр._______________, а који 

чини ________% од уговорене вредности. 

 
 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује: 

• да уведе Извођача у посао, 

• да уступи постојећи слободан простор у околини објекта на којем се 

планира  извођење радова, за организацију градилишта и несметано одвијање радова, 

• да обезбеди коришћење постојећих приступних путева, 

• да даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача 

• да обезбеди нисконапонско електроенергетско напајање и 

• да омогући коришћење инфраструктуре (водовод, канализација). 

 

Члан 4. 

Извођач се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, изврши 

осигурање радова које изводи код организације надлежне за послове осигурања 

имовине и лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану 

трећим лицима, у висини причињене стварне штете, као и да прибави сва друга 

потребна осигурања у односу на овај уговор. 

Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова 

по овом уговору, такође осигура у складу са важећим прописима. 

Извођач се такође обавезује да, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог 

уговора, достави Наручиоцу: 

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од 

одговорности према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 

- полису осигурања радова. 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе, у року из 

става 3. овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира 

финанисјко средство обезбеђења из Оквирног споразума. 

Извођач се обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, 

предузме све потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и 

безбедности на раду, услова рада и запошљавања и заштите животне средине, 

противпожарне заштите и техничке заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих 

лица, радова, опреме, материјала, радника и околине, да обезбеди несметано одвијање 

саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да 

ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и да поштује упутства лица 

надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља на раду. 

Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач радова. 

 

 



 

 56/72

 
ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 5. 

Цена радова који су предмет овог уговора износи _________________ динара 

без урачунатог ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом____________ динара. 

Уговорени радови обухватају _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________(попуњава 

наручилац). 

Коначна цена ће се утврдити према стварно изведеним радовима и јединичним 

ценама из Понуде извођача и предатој оконачаној ситуацији. 
Јединична уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
Уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све 

остале зависне трошкове Извођача, у свему према конкурсној документацији. 
Уговореном ценом обухваћени су сви непредвиђени радови чије је извођење 

неопходно за функционалну целину уговорене опреме. 
Извођач се одриче права на наплату клизне скале. 

 

Члан 6. 

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу у року од ______________ (не мање 

од 15 и не више од 45 дана; уписује Понуђач) од дана фактурисања на основу оверених 

привремених и окончане ситуације.  

Привремене и окончана ситуација морају бити оверене од стране Надзорног 

органа Наручиоца. 

Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, 

оверених од стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге. 
 

Члан 7. 

За неблаговремену уплату из члана 6. овог уговора, Извођач ће обрачунати камату 

по стопи коју примењује његова пословна банка у случају кашњења у извршењу 

доспелих обавеза. 
 

 

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да својим актом одреди лице одговорно за извођење 

радова и да одговарајући акт достави Наручиоцу одмах након потписивања уговора, а пре 

почетка извођења радова. 

Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова одмах након потписивања 

уговора односно у року од три дана од захтева наручиоца и увођења у посао. 

Наручилац се обавезује да, у писаној форми, обавести Извођача о припремљености 

објекта за несметан почетак радова, да му достави инвестиционо-техничку и сву другу 

документацију и обезбеди несметан приступ градилишту. Наручилац ће писменим путем 

обавестити извођача о имену надзорног органа, најкасније у року од три дана од увођења 

извођача у посао. 

Извођач се обавезује да са извођењем радова почне одмах по пријему обавештења 

из става 3. овог члана. 

Сматра се да је Извођач уведен у посао на дан пријема обавештења из става 3. овог 

члана. 
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Извођач се обавезује да радове изведе у року од _____________ календарских дана 

(максимално 60 дана), рачунајући од дана увођења у посао. 

Део посла ће се обављати за време распуста, када нема активности на факултету. У 

осталом периоду, рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови 

отпочели, са настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни 

рокови, упис и сл.). 

Извођач се обавезује да, у договору са Наручиоцем, усклади динамику радова, да 

се придржава динамике радова, односно да радове изводи, по потреби и ван радног 

времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) радних дана у недељи, 

ако технолошки процес то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о 

несметаном функционисању процеса наставе. 

Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа. 

У случају прекорачења рока, утврђеног за извођење радова, Наручилац може да 

раскине овај уговор. 

Место извођења радова је објекат Наручиоца у Београду, Каменичка број 6. 

 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, 

проузрокованих несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и 

функционалност објекта, као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и 

трећих лица, оштећења хитно отклони. 

Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне 

службе, наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу. 
 

УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА 

 
Члан 10. 

Ако Извођач закасни са извођењем радова или предајом објекта дужан је да за 

сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,5% дневно с тим 

да укупан износ не може бити виши од 5% од укупно уговорене цене радова, с тим што 

Наручилац може одустати од даљих радова. 

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не 

искључује обавезу плаћања уговорене казне. 

У случају прекида радова Извођач је у обавези да обезбеди нормалну 

комуникацију у објекту. Ако Извођач не обезбеди нормалну комуникацију у објекту, 

Наручилац ће ангажовати друго лице које ће обезбедити комуникацију у објекту, а 

трошкове ангажовања наплатити од Извођача радова. 

Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, Наручилац може да активира 

средство обезбеђења уговора за добро извршење посла. 
 

КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 11. 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да 

свакодневно врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди 

да исти нису прописаног квалитета, писаним путем ће се обратити  Извођачу радова, са 

захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима.  Извођач  је дужан да 
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исправи настале грешке  најкасније  у року  од  7  дана, од  дана   сачињавања 

записника о рекламацији. 

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 

стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 

накнаду причињене штете. 

Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају 

мана које умањују њихову вредност. 

Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује 

опрему и материјал који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и 

конкурсној документацији. 

 Гарантни рок на изведене радове је _________________ године (уписује 

Понуђач; не може бити краћи од 2 године) а на уграђену опрему и материјал према 

декларацији произвођача. 

Извођач је дужан да у року трајања гарантног рока на први писмени позив 

Наручиоца, а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца о свом трошку 

отклони све мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због 

употребе материјала који не одговара уговореном квалитету. У случају хитних 

ситуација, Извођач је дужан да отклони недостатке у року од 2 сата од позива 

Наручиоца. 

Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у 

коришћењу објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом. 

Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам 

отклони квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица. 

Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног 

коришћења, механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно 

ако квар настане као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца. 

Примопредаја и коначан обрачун  изведених радова  вршиће се записнички. 

Записником о примопредаји радова  констатује се да је Извођач извршио своју обавезу 

у погледу обима, врсте и квалитета  радова и употребљене опреме и материјала.    

 

Члан 12. 

Наручилац може да, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка радова, односно 

дела радова, достави Извођачу примедбе у писаној форми, или да их упише у 

грађевински дневник, са роком отклањања. 

Ако се записнички, уписом у грађевински дневник, утврди да радови имају 

недостатке, извођач недостатке мора да отклони у примереном року констатованом у 

грађевинском дневнику.    

 
Члан 13. 

Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална 

оштећења настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони 

преостали неупотребљени материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте 

које је користио у току рада, очисти градилиште и околину од отпадака које је 

направио и уреди простор у којем је изводио радове, просторије које је користио у току 

извођења радова и земљиште око објекта. 
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Члан 14. 

Извођач се обавезује да о току извођења радова води грађевински дневник и 

грађевинску књигу, које, на свакој страници, морају оверити руководилац радова 

Извођача и Надзорни орган одређен од стране Наручиоца, што представља основ за 

признавање реализације и за плаћање. 

 
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 15. 

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би 

могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као 

случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и 

спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила). 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 

часа од момента сазнања те информације. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве, 

експлозије, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или 

ратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење 

уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има 

право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
Члан 16. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средства 

финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко 

меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у 

висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и 

„по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана 

истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају неизвршавања уговорних обавеза 

у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором о јавној набавци.  

 

Члан 17. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средства 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 

Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 

уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 

извршења посла, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у 
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Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 (тридесет) 

дана дуже од трајања гаранције. 

  У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе 

из уговора (везане за гарантни рок и отклањање недостатака у гарантном року) 

наручилац има право да реализује средство финансијског обезбеђења достављено од 

стране понуђача.    

Уколико Извођач не достави Наручиоцу горенаведене менице уз појединачни 

уговор о јавној набавци, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и 

активира средство обезбеђења из оквирног споразума. 

 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 18. 

Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под 

условима прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 19. 

 

Свака од страна потписница овог уговора може раскинути уговор у случају да 

друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у 

уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба 

Закона о облигационим односима.  

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року 

писмено обавести другу страну.  

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

проузрокована другој страни, а такође, раскид нема утицаја ни на решавање 

евентуалних спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.  

Страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој страни надокнади 

стварну штету.  

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

-                 оквирни споразум 

- понуда са прилозима, 

- конкурсна документација, 

- техничка документација са предмером радова и 

- динамички план. 
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Члан 21. 

Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих 

одговорности према другим лицима, укључујући и раднике и представнике Наручиоца, 

од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и 

губитака до којих може доћи у току извођења радова или у гарантном року и да 

надокнади Наручиоцу све штете или губитке које може да претрпи кроз одштетне 

захтеве тужилаца, осим уколико су штета или губитак настали искључиво кривицом 

Наручиоца. 

 

Члан 22. 

Примопредаја радова ће се извршити по окончању радова. 

Извођач се обавезује да, најкасније 5 (пет) дана пре завршетка радова, путем 

грађевинског дневника, затражи примопредају извршених радова, и о датуму 

примопредаје обавести Наручиоца. 

Коначан обрачун ће се извршити у року од 8 (осам) дана од дана примопредаје. 

Примопредаја и коначан обрачун врше се записнички. 

Записник може да сачини и само једна уговорна страна, у случају да друга 

уговорна страна неоправдано одбије учешће или се не одазове позиву за примопредају, 

односно за сачињавање коначног обрачуна. 

Записник потписују овлашћени представници уговорних страна. 

 

Члан 22. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а 

рок важења му је до момента завршетка радова која чине његов предмет. 

 

 

Члан 23. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 24. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а 

у случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Београду 

 

Члан 25. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 
 

    За Извођача радова                                            За Наручиоца  

   ____________________                                   ________________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, 

доставља    (назив понуђача) 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена:  

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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X OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:  

                                                                            (назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам 

понуду у поступку јавне набавке радова на уградњи лифтова, број 10/2019, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                 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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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УЗ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

 

За јавну набавку радова на уградњи лифтова, за потребе Универзитета у Београду - 

Економског факултета, број 10/2019 дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 

изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум: 

 

- приликом потписивања оквирног споразума, на име средства финансијског 

обезбеђења, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без 

жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% 

од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и 

„по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране  

пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи 13 (тринаест) месеци од обостраног 

потписивања оквирног споразума.  

 

Изјављујем да сам сагласан да, у случају да неизвршавања обавеза у роковима и на 

начин предвиђен оквирним споразумом или одбијања да се закључи појединачни 

уговор у складу са овим оквирним споразумом или недостављања средства 

финансијског обезбеђења уз појединачни уговор о јавној набавци, наручилац реализује 

средство финансијског обезбеђења. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом образац. 
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XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УЗ УГОВОР 

 

 

За јавну набавку радова на уградњи лифтова за потребе Универзитета у Београду - 

Економског факултета, број 10/2019 дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 

изјављујем да сам сагласан, да ћу приликом потписивања појединачног уговора о 

јавној набавци: 

 

- на име средства финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 

доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 

корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз меницу 

ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране  пословне 

банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. Меница за добро извршење 

посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење 

свих уговорених обавеза. 

- на име средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, 

доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 

корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и 

картон депонованих потписа. Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да 

важи 30 (тридесет) дана дуже од трајања гаранције. 

 

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 

на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом образац. 

 

 

 

 
  



 

 67/72

XIV  ИЗЈАВА О НЕСМЕТАНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОЦЕСА РАДА 

 
 
 

Изјављујемо да, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и са нама буде 

закључен оквирни споразум о извођењу радова на уградњи лифтова, спремни смо да 

радимо, по потреби, и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 

7 (седам) дана у недељи, ако технолошки процес и динамика радова то захтева, у свим 

временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању процеса рада 

Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 

 

 

У _________________         Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.            ________________________ 

 

         

НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 

понуђач.  

 

- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 

овлашћени члан групе понуђача.  
 



 

68/72  

 

 

 

XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ 

РАДОВИ 

(ЈН бр. 10/2019) 

 

 

 

 

Изјављујем да је дана ____. ____. 2019. године, представник 

понуђача_____________________________________________________ извршио обилазак 

локације и објекта, на којој се извршавају радови који су предмет јавне набавке и да је исти 

стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.  

 

Такође, изјављујем да је понуђач у потпуности упознат и са свим условима извођења радова 

и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним 

роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена. 

 

 

 

 

 

У _________________     Потпис овлашћеног лица Понуђача 

 

Дана: _____________                 М.П.                  _________________________ 

 

 

 

У _________________                  Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 

Дана: _____________                 М.П.                    _________________________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.  

 

- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 

овлашћени члан групе понуђача.  
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XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСИГУРАЊУ РАДОВА, ОСИГУРАЊУ ОД 

ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ИЛИ СТВАРИМА 

ТРЕЋИХ ЛИЦА И ОСИГУРАЊУ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

 

 

За јавну набавку радова на уградњи лифтова, број 10/2019, дајемо следећу 
 

 

И З Ј А В У 

 

                               

• изјављујемо да ћемо у року од 5 (пет)  дана од дана обострано потписаног уговора 

осигурати радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне 

вредности (осигурање објекта у изградњи) и доставити Наручиоцу полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова. 

• доставити Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 

лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период 

извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

• доставити Наручиоцу полису осигурања радно ангажованих лица на објекту. 

 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

 

 

 

 

 

 

У _________________         Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.           _________________________ 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац. 
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XVII  ИЗЈАВА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА 

ИЗ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

 
 
 

Изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и са нама буде 

закључен оквирни споразум о извођењу радова на уградњи лифтова, изводити радове и 

уградити неопходну опрему и материјал у свему према идејном пројекту наручиоца који је 

саставни део конкурсне документације. 

 

У _________________         Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.            ________________________ 

 

         

НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.  

 

- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 

овлашћени члан групе понуђача.  
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XVIII  ИЗЈАВА О ГАРАНЦИЈИ ЗА МОГУЋНОСТ СЕРВИСИРАЊА И ПОСТОЈАЊЕ 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ТРЖИШТУ 

 

 

Изјављујемо да се уграђена опрема може сервисирати и да се неопходни резервни делови 

могу наћи на тршишту наредних:  

 

 

 1. 10 година 

 

 2. 11 година 

 

 3. 12 година 

  

 4. 13 година 

 

 5. 14 година 

  

 6. 15 година 

 

 7. дуже од 15 година 

 

 

  

(Заокружити рок гаранције) 

 

 

 

Гаранција за могућност сервисирања опреме и постојање резервних делова не може 

бити краћа од 10 година, по окончању гарантног рока за извршене радове. 

 

 

 

У _________________         Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.            ________________________ 

 

 

         

НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.  

 

- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 

овлашћени члан групе понуђача.  
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XIX  ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛИФТОВА Л1 И Л2 
 

 



„ALFA BIRO TIM“ d.o.o. Beograd-Voždovac 
ul. Vojvode Stepe 418P, Beograd 

tel.+381 (0)11 6309635; +381 (0)65 2101959, 
pbiroalfa@gmail.com,  

„a l f a biro t i m“ d.o.o.                                                                         PIB 107651725; MB:20844515 
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Investitor:  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
                                                      
Objekat:    Ekonomski fakultet, Kamenička br. 6, Beograd 
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Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 

6/1 – PROJEKAT ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA – LIFT L1  - IDP                              „a l f a biro t i m“ d.o.o. 
 

 
1.2 SADRŽAJ PROJEKTA ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA – LIFT L1  
 
 

1.1 Naslovna strana projekta električnog putničkog lifta 

1.2 Sadržaj projekta električnog putničkog lifta 

1.3.1 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta mašinskih instalacija 

1.3.2 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta električnih instalacija 

1.4.1 Izjava odgovornog projektanta mašinskih instalacija 

1.4.2 Izjava odgovornog projektanta električnih instalacija 

1.5 Tekstualna dokumentacija 

1.5.1 Tehnički opis postrojenja lifta 

1.5.2 Poseban prilog 

1.5.3 Opšti tehnički uslovi 

1.6 Numerička dokumentacija 

1.6.1 Statički proračun 

1.6.2 Električne šeme 

1.6.3 Predmer i predračun radova 

1.7 Grafička dokumentacija 

 Naziv crteža Razmera Broj crteža 

 Osnova voznog okna i plato skele 1:20 P 06/19-1 

 Preseci A-A i B-B 1:50 P 06/19-2 

 Opterećenja jame voznog okna 1:20 P 06/19-3 

 
Osnova i raspored otvora u ploči mašinske 
prostorije 

1:20 P 06/19-4 

 Presek C – C u mašinskoj prostoriji 1:20 P 06/19-5 
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6/1 – PROJEKAT ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA – LIFT L1  - IDP                              „a l f a biro t i m“ d.o.o. 
 

 
 
1.3.1 REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ( '' Službeni glasnik RS '', br. 72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 
98/2013–odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18 ) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata ( “ Službeni glasnik RS ”, br. 72/18  ) као: 
 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
 

Za izradu mašinskog dela PROJEKTA ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA, LIFT L1, koji je 
deo IDEJNOG PROJEKTA – IDP, za ugradnju putničkog lifta u postojeće liftovsko jezgro, u 
zgradi Ekonomskog fakulteta, Kamenička br. 6, kat. parc br. 369 KO Savski Venac, 
određuje se: 
 
 
Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš. .......................................................... licenca br. 333 E723 07  
 
 
Projektant:                                     „ALFA BIRO TIM“ d.o.o. Beograd-Voždovac,  
                                                           ul. Vojvode Stepe 418P Beograd     
 
Odgovorno lice projektanta:  Emina Bibić, direktor 

 
Pečat:                                            Potpis:      
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: P 06/19 
 
Mesto i datum:   Beograd, mart 2019. god. 
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1.3.2 REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ( '' Službeni glasnik RS '', br. 72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 
98/2013–odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18 ) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata ( “ Službeni glasnik RS ”, br. 72/18  ) као: 
 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
 
 

Za izradu elektro dela PROJEKTA ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA, LIFT L1, koji je 
deo IDEJNOG PROJEKTA – IDP, za ugradnju putničkog lifta u postojeće liftovsko jezgro, u 
zgradi Ekonomskog fakulteta, Kamenička br. 6, kat. parc br. 369 KO Savski Venac, 
određuje se: 
 
 
Zvonimir V. Rodić, dipl.el.inž. ............................................................ licenca br. 350 F926 08 
 
 
Projektant:                                     „ALFA BIRO TIM“ d.o.o. Beograd-Voždovac,  
                                                           ul. Vojvode Stepe 418P Beograd     
 
Odgovorno lice projektanta:  Emina Bibić, direktor 

 
Pečat:                                            Potpis:      
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: P 06/19 
 
Mesto i datum:   Beograd, mart 2019. god. 
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1.4.1 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
 
Odgovorni projektant mašinskog dela PROJEKTA ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA, 
LIFT L1, koji je deo IDEJNOG PROJEKTA – IDP, za ugradnju putničkog lifta u postojeće 
liftovsko jezgro, u zgradi Ekonomskog fakulteta, Kamenička br. 6, kat. parc br. 369 KO 
Savski Venac, 
 
 
 

Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš. 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

 
 

1. Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

 
2. Da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost zahteva. 
 

 
 
Odgovorni projektant:                     Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš. 
 
 
Broj licence:                                    333 E723 07  

 

  
Pečat:                                             Potpis: 
 
 

 
 
 

                              
 

 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: P 06/19 
 
Mesto i datum:   Beograd, mart 2019. god. 
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1.4.2 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
 
Odgovorni projektant elektro dela PROJEKTA ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA, LIFT 
L1, koji je deo IDEJNOG PROJEKTA – IDP, za ugradnju putničkog lifta u postojeće liftovsko 
jezgro, u zgradi Ekonomskog fakulteta, Kamenička br. 6, kat. parc br. 369 KO Savski Venac, 
 
 
 

Zvonimir V. Rodić, dipl.el.inž. 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

 
 

1. Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

 
2. Da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost zahteva. 

 
 
 
 
Odgovorni projektant:                     Zvonimir V. Rodić, dipl.el.inž. 
 
 
Broj licence:                                    350 F926 08 
 
 
Pečat:                                             Potpis: 
 

                             
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: P 06/19 
 
Mesto i datum:   Beograd, mart 2019. god. 
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1.5. TEKSTUALNA  DOKUMENTACIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 

6/1 – PROJEKAT ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA – LIFT L1  - IDP                              „a l f a biro t i m“ d.o.o. 
 

 
 

1.5.1 TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA LIFTA – LIFT L1 
 
 
Ovaj lift je namenjen za prevoz putnika između nivoa prizemlja i sedmog sprata obrazovne 
ustanove. Ugrađuje se u postojeće vozno okno – čeličnu konstrukciju. Pogonska mašina se 
postavlja u mašinsku prostoriju koja je smeštena iznad voznog okna. 
 
 
INVESTITOR:                       Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 
OBJEKAT:                        Ekonomski fakultet, Kamenička br. 6, Beograd 
                                                       kat. parc br. 369 KO Savski Venac 
 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 
 
Vrsta lifta:    električni, putnički 
Korisna nosivost mase:  Q = 400 kg / 5 osoba 
Visina dizanja:             H = 30800 mm 
Brzina  vožnje:             v = 1,2 m/s, regulisani pogon ( VVVF )  
Broj stanica:    9 ( 0, P2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ), glavna stanica ,, 0 “ 
Broj prilaza:    9 ( sa iste strane )                                                                               
Položaj pogonske mašine:  gore, iznad voznog okna 
Lift se ugrađuje:   u postojeće vozno okno – čeličnu konstrukciju 
Vrsta kabine:                                 metalna, stranice obložene inoksom, pod – čepasta guma, 
                                                      indirektna rasveta u spuštenom plafonu, rukohvat na 
                                                      zadnjem zidu, ogledalo pola zadnje strane, nužno svetlo, 

                                                            ventilator, inoks registar kutija u punoj visini kabine 
Dimenzije kabine:   - širina  A =   800 mm 
     - dubina  B = 1400 mm   
     - visina  H = 2200 mm 
Vrata kabine:    automatska, tip BUS, dimenzija 700 ( 750 ) x 2000 mm 
Vrata voznog okna:   poluautomatska, jednokrilna, 700 x 2000 mm,  
                                                      završna obrada - plastifikacija  
Vođice kabine:   T 70x65x9 
Vođice protivtega:   T 50x50x5 
Protivteg:    tegovi od čeličnog lima u čeličnom ramu 
Tip pogonske mašine:                   reduktorska, ITAL GEARS, tip FT2 - 630, Italija 
Pogonska užetnjača:  D  = 550 mm 
Odbojna užetnjača:   D1 = 400 mm 
Noseća užad:   d = 10 mm 
Broj užadi:    z = 4 
Prenosni odnos pogona:               1:1 
Upravljanje:    SIMPLEX, sabirno u oba smera, mikroprocesorsko, veza 
                                                      sa PP – centralom u objektu za požarni program  
                                                      ( u slučaju požara kabina se automatski dovozi u glavnu 
                                                      stanicu, odbravljuju vrata i lift isključuje iz rada ) 
Režim „ nestanak el. energije ’’:    kabina se automatski dovozi u prvu bližu stanicu i 
                                                      odbravljuju vrata 
 



9  
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 

6/1 – PROJEKAT ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA – LIFT L1  - IDP                              „a l f a biro t i m“ d.o.o. 
 

 
Signalizacija:                               u kabini – potvrda prijema poziva, indikator položaja 
                                                    kabine, strelice smera dalje vožnje, indikator 
                                                    preopterećenja, alarm 
                                                    na svim stanicama – potvrda prijema poziva, indikator 
                                                    položaja kabine, strelice smera dalje vožnje                                                    
Radna sredina:                            normalna, suva, +5 do +40ºC 
Napajanje:                                   3 x 400/230V, 50Hz 
 
                                                OPIS POSTROJENJA LIFTA 
 
Pod liftom se podrazumeva trajno ugrađeno postrojenje pokretano električnom energijom, 
namenjeno prevozu lica, odnosno tereta, kojim se opslužuju određene stanice, korišćenjem 
kabine čije mere i konstrukcija omogućuju bezbedan pristup licima, odnosno teretu, a koje 
se kreće u voznom oknu, između najmanje dve čvrsto ugrađene vertikalne vođice. 
 
                                                             VOZNO OKNO 
 
Vozno okno je čelična konstrukcija, izvedena spajanjem čeličnih profila postupkom 
elektrolučnog zavarivanja. Kabina lifta i protivteg, nalaze se u istom voznom oknu. 
U vrhu voznog okna postoje otvori kroz koje se indirektno, preko mašinske prostorije, vrši 
provetravanje. Ukupna površina preseka otvora iznosi više od 1% od površine horizontalnog 
preseka voznog okna. Vozno okno se ne sme koristiti za provetravanje prostorija koje ne 
pripadaju liftovskom postrojenju, niti se ugrađivati instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo 
lifta. 
Na voznom oknu su sledeći otvori: 
  - otvori vrata voznog okna 
  - otvori između voznog okna i mašinske prostorije 
Vozno okno mora da izdržava opterećenja koja nastaju pri radu pogonske mašine, pri 
dejstvu hvatačkog uređaja na vođice, pri nasedanju kabine ili protivtega na odbojnike. 
Zidovi voznog okna moraju biti od materijala koji je otporan na mehanička oštećenja i vatru i 
koji ne stvara prašinu, već sprečava njeno taloženje. Površina zida voznog okna na strani 
ulaza u kabinu, mora biti po širini ulaza u kabinu i po celoj visini voznog okna neprekidna, 
osim pogonski nužnih prekida (zazora). 
Zidovi voznog okna moraju imati takvu mehaničku čvrstoću da se delovanjem upravne sile 
od 300N ne sme pojaviti ugib veći od 10 mm. Ta sila može da deluje sa bilo koje strane, na 
bilo kom mestu zida, pod uslovom da je ravnomerno raspoređena na okrugloj ili kvadratnoj 
površini od 5 cm2. 
Dno jame voznog okna mora biti zaštićeno od prodiranja vode. 
U nivou najniže stanice, ugrađuje se sklopka »STOJ« sa jasno obeleženim položajima 
»UKLJUČENO« i »ISKLJUČENO«, kojom se isključuju pogon lifta i automatska vrata, zatim, 
dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom i naizmenična sklopka za osvetljenje voznog 
okna, namenski obeležena, i vezana sa naizmeničnom sklopkom u mašinskoj prostoriji. 
U voznom oknu ugrađeno je trajno električno osvetljenje (brodska armatura) i to na 0,5 m od 
dna jame i tavanice voznog okna, a izmedju ovih na svakih 7 m. 
Kada kabina lifta miruje na potpuno sabijenim odbojnicima 

- u jami voznog okna postoji prostor koji omogućava smeštaj kvadra veličine 
najmanje      0,5 x 0,7 x 1m, tako da leži na površini 0,5x0,7 m 

- slobodno rastojanje izmedju dna jame voznog okna i najniže tačke kabine iznosi 
najmanje 0,5 m, a između dna jame i najniže tačke uređaja za vođenje kabine, 
delova hvatačkog uređaja, zaštitnog lima praga kabine, više od 0,1 m. 
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Kada protivteg lifta miruje na potpuno sabijenim odbojnicima 

- deo vođenog puta koji preostaje za kretanje kabine u smeru na gore mora iznositi 
najmanje 0,1m + 0,035v²; 

- visina sigurnosnog prostora iznad krova kabine kada protivteg miruje na sabijenim  
                odbojnicima mora iznositi najmanje 1m + 0,035v²; 

- slobodno rastojanje između najnižih delova tavanice voznog okna i najviših 
elemenata na krovu kabine  mora iznositi najmanje 0,3m + 0,035v²;  

- slobodno rastojanje između najnižih delova tavanice voznog okna i najviše tačke 
uređaja za vođenje kabine  mora iznositi najmanje 0,1m + 0,035v²; 

Najmanja dužina podesta ispred vrata voznog okna lifta mora biti najmanje 1,5 puta veća od 
dužine najduže kabine, ali ne manje od 1,5 m. 
U jami voznog okna su ugrađene metalne penjalice tako da nisu u zoni kretanja kabine i 
protivtega. 
 
                                      ELEKTRIČNE INSTALACIJE U VOZNOM OKNU 
 
U voznom oknu plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se za zid ili za metalne 
držače postavljene na vodjicama kabine. Rastojanje izmedju dva učvršćenja ne sme iznositi 
više od 2 m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za 
povezivanje pokretne kabine sa ostalim delom instalacije, ugradjena je na kabini razvodna 
kutija sa klemama (koje su obeležene prema šemi) do koje se postavlja savitljivi višežilni 
kabl. Dužina kabla je tako odabrana da i kada je kabina u krajnjim stanicama, ima slobodan 
luk i ne dodiruje kabinu niti delove voznog okna. Instalacija na kabini izvodi se takođe kroz 
plastične kanale i cevi, koji su učvršćeni. 
Na krovu kabine, deo instalacije koji je izložen gaženju od strane montera, posebno je 
zaštićen. 
Veza provodnika izvodi se samo klemama ili na za to odgovarajućim mestima pomoću 
steznih zavrtnjeva. 
 
                                                       MAŠINSKA PROSTORIJA 
 
Mašinska prostorija se nalazi gore iznad voznog okna i sa svih strana je zatvorena 
zidovima, podom, tavanicom. Mašinska prostorija je zajednička za lift L1, nosivosti 400 kg, i 
postojeći lift, nosivosti 630 kg.   
Visina mašinske prostorije do montažnog nosača mora biti najmanje 2000 mm. Krov iznad 
mašinske kućice mora biti hidro i termo-izolovan, a zidovi otporni na požar. U mašinski 
prostor se postavljaju pogonski uređaj, komandno-upravljački uređaji, glavni prekidač, 
graničnik brzine i protivpožarni aparat za gašenje elektroinstalacija. 
Pod mašinskog prostora mora biti tako dimenzionisan da može da primi sva statička i 
dinamička opterećenja koja nastaju od liftovskog postrojenja koja su data ovim projektom, a 
koje mora projektant statike da usvoji.  
Otvori na podu mašinske prostorije za prolaz užadi i instalacije, moraju imati zaobljene ivice, 
podignute min 50 mm iznad poda, izrađene od lima, betona ili drugog pogodnog materijala. 
Prilaz mašinskoj prostoriji je lako pristupačan i siguran, a ulazi se preko metalnih stepenica i 
penjalica. Ovaj prilaz mora biti dobro osvetljen trajno ugrađenim električnim osvetljenjem, a 
pod ne sme biti klizav. Zidovi i pod mašinske prostorije moraju biti zvučno izolovani.  
Vrata mašinske prostorije svetle veličine 0,75/1,8m, izrađena su od metala, zaključavaju se i 
ne otvaraju se prema mašinskoj prostoriji. Ako su vrata mašinske prostorije zaključana, 
otvaraju se sa unutrašnje strane bez upotrebe ključa. 
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Otvore za provetravanje mašinske prostorije izvesti tako da odvode gasove i dim u slučaju 
požara i zaštititi ih metalnim žaluzinama i komarnikom. 
Kroz mašinsku prostoriju ne provetravaju se prostorije koje ne pripadaju liftu. 
Temperatura u mašinskoj prostoriji mora biti izmedju +5 i +40 C. 
Glavna sklopka mora biti smeštena sa unutrašnje strane, pored ulaza u mašinsku prostoriju. 
Mašinska prostorija mora imati električno osvetljenje jačine najmanje 200 Lx mereno na 
podu. Sklopka za osvetljenje mora biti postavljena sa unutrašnje strane, pored ulaznih vrata. 
Strujno kolo za osvetljenje mašinske prostorije mora biti nezavisno od strujnog kola za 
pogon lifta. 
Struja se mora dovesti ili preko zasebnog strujnog voda ili vezom ispred glavne sklopke lifta. 
Jedna priključnica sa zaštitnim kontaktom postavljena je u mašinskoj prostoriji. Priključnica 
se vezuje na instalaciju objekta preko posebnog osigurača.  
Električna instalacija se izvodi izmedju komandne table i svih elemenata lifta koji imaju 
električne priključke prema priloženoj elektro šemi lifta. 
Instalacija se izvodi po zidu, a u kanale u podu, postavlja se savitljivim cevima i zatim zaliva 
cementom. 
Provodnici se polažu u plastične kanale dimenzija 40x40 mm ili 40x60 mm ( zavisno od 
broja provodnika) ili plastične savitljive cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima 
odnosno obujmicama sigurno pričvršćeni, uvek pod pravim uglom na najpogodniji način 
izvedeni. 
Unošenje opreme lifta u mašinsku prostoriju, vrši se kroz ulazna vrata, preko čeličnog 
nosača iznad vrata i pomoću čeličnog nosača koji je postavljen u mašinskoj prostoriji, ispod 
tavanice. Nosač je minimalne nosivosti 500 kg. Ugradnja nosača je obaveza Investitora. Na 
nosaču mora biti označeno najveće dozvoljeno opterećenje. Potrošni materijal (krpe za 
čišćenje maziva i sl.) mora se držati u metalnim kantama ili sanducima sa poklopcem od 
nezapaljivog materijala. 
 
                                                      VRATA VOZNOG OKNA 
 
Vrata su poluautomatska, izrađena od dekapiranog lima. Na vratima se nalazi zastakljeni 
providni kontrolni otvor za koje mora biti ispunjeno: 

- da su takve mehaničke čvrstoće i krutosti da ih horizontalna sila od 300 N koja deluje 
normalno na provršinu od 5 cm2, na bilo kom mestu sa bilo koje strane krila 
zabravljenih vrata, ne deformiše trajno, da ih ne deformiše elastično za više od  
15 mm i da ne prouzrokuje poremećaj kasnijeg ispravnog rada vrata i zabrave, 

- da je čvrsto ugrađeni providni materjial debljine min 6 mm, 
- da ukupna površina kontrolnih otvora svakih vrata voznog okna iznosi najmanje  

150 cm2 a površina pojedinačnijh kontrolnih otvora min 100 cm2. 
- da širina kontrolnih otvora nesme iznositi manje od 60 mm ni više od 150 mm, a 

donja ivica kontrolnih otvora širine veće od 80 mm, mora biti min 1 m iznad poda. 
Površina vrata sa strane voznog okna je ravno izvedena, nema udubljenja ili izbočenja veća 
od 3 mm.  
Ako je ručka sa unutrašnje strane u udubljenju na krilu, to udubljenje ne sme biti veće 
dubine od 30 mm i širine od 40 mm, mora biti zakošeno nagore i nadole pod uglom od min 
60° prema horizontali. 
Mehanička čvrstoća i krutost vrata voznog okna je takva da ih horizontalna sila od 300 N 
(koja deluje normalno na površinu od 5 cm2) na bilo kom mestu krila zabravljenih vrata, s 
jedne ili druge strane, ne deformiše trajno, da ih ne deformiše elastično za više od 15 mm i 
da ne prouzrokuje poremećaj koji ce uticati na ispravan rad vrata i zabrave. 
Svetla visina vrata voznog okna iznosi min 2000 mm (- 50 mm). 
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Svetla širina vrata voznog okna jednaka je širini ulaza u kabinu (+ max 50 mm sa obe 
strane). 
Na svakom prilazu voznom oknu mora se nalaziti prag koji izdržava sva opterećenja pri 
ulasku i izlasku lica.  
Prirodno ili veštačko osvetljenje, mereno na podu, ispred vrata voznog okna mora iznositi 
min 50 Lx. 
Kabina lifta neće se pokrenuti niti kretati ako vrata voznog okna nisu zatvorena i 
zabravljena. 
Zabrava vrata voznog okna deluje kad su vrata zatvorena pre nego što se kabina pokrene 
sa stanice. 
Elementi zabrave i elementi za pričvršćenje zabrave izrađeni su od metala ili ojačani 
metalom i otporni na udar. Zabravljivač vrata voznog okna mora zahvatiti min 7 mm što se 
kontroliše električnim sigurnosnim uređajem za kontrolu zabravljenosti vrata voznog okna, 
Zabrava je zaštićena od prašine. Ona mora držati vrata zabravljena čak i ako se spusti krilo 
vrata. U visini zabravljivanja, zabrava mora, bez trajnih deformacija, izdržati silu koja deluje 
u smeru otvaranja vrata od min 3000 N. 
Ako se nasilno odbravljuju vrata voznog okna kad se kabina kreće, zaustaviće se rad lifta. 
Vrata se u slučaju potrebe prinudno otvaraju sa spoljne strane pomoću specijalnog ključa. 
Sva vrata voznog okna moraju sa unutrašnje strane nositi oznaku stanice kojoj pripadaju. 
Visina oznake je 8 cm.  
Vrata voznog okna imaju električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata. On 
mora biti smešten na strani na kojoj se zatvaraju vrata ili na zabravi vrata.  
Sva vrata voznog okna izrađena su tako da se mogu odbraviti spolja pomocu specijalnog 
ključa. 
Lift je konstruisan tako da se ni sa kog mesta pristupačnog licima ne može staviti u pokret 
samo jednom neuobičajenom radnjom ako vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena. 
Izuzetno, dozvoljeno je da se kabina lifta kreće ako su vrata voznog okna otvorena u zoni 
odbravljivanja prilikom pristajanja i naknadnog podešavanja tačnosti pristajanja u stanici.  
Zona odbravljivanja se može prostirati najviše 0,25 m iznad i ispod praga vrata voznog 
okna. 
Liftovsko postrojenje se može staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna zatvorena 
i zabravjena. 
 

MEHANIZAM ZA CENTRALNO ZATVARANJE 
 
Mehanizam za centralno zatvaranje se postavlja na kabini. Ovaj mehanizam se sastoji od 
letve i elektromagneta. Posle primljene komande za pokretanje lifta, elektromagnet preko 
mahanizma privlači letvu prema kabini, oslobađa se ručica elektromehaničke brave koja pod 
dejstvom opruga vrši mehaničko i elektro zabravljivanje prilaznih vrata. Dolaskom kabine u 
stanicu, nakon pristajanja kabine, elektromagnet ostaje bez napona, prestaje da dejstvuje 
na letvu i letva se pod dejstvom opruga vraća u prvobitan položaj, udara u ručicu 
elektromehaničke brave i vrata se odbravljuju. Pored mehanizma za centralno zatvaranje, 
imamo i ključ za prinudno otvaranje vrata. Okretanjem ključa za prinudno otvaranje vrata, 
vrši se prekidanje sigurnosnog kola upravljanja, a time i rad lifta. Ključ za prinudno otvaranje 
vrata može koristiti samo lice koje je ovlašćeno i zaduženo za održavanje lifta. 
 
                                                                  KABINA 
 
Kabina lifta ima po četiri uređaja za vođenje kabine, klizanjem klizača. Uređaji za vođenje 
kabine su izrađeni i postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se oštete. 
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Prilikom proračuna nosećih elemenata lifta uzeto je u obzir najveće opterećenje. 
Kabina lifta je ograđena punim zidovima, podom, kabinskim vratima i tavanicom. 
Na kabini lifta nalazi se otvor za ulaz lica sa automatskim vratima i otvori za provetravanje. 
Zidovi, pod i tavanica kabine, okvir kabine i uređaj za vođenje kao celina imaju dovoljnu 
mehaničku čvrstoću da izdrže udare i opterećenja kojima je kabina izložena za vreme rada 
lifta, kad deluje hvatački uređaj i kad kabina naseda na odbojnike. 
Zidovi kabine izrađeni su tako da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja deluje 
upravno na bilo koju tačku zida, pod uslovom da ravnomerno opterećuje kružnu ili kvadratnu 
površinu od 5 cm2. Pri ovome izmereni ugib ne iznosi više od 15 mm. 
Zidovi, pod i tavanica kabine su izrađeni od materijala koji nije lako zapaljiv i koji ne stvara 
veliku količinu dima i gasova opasnih po život. 
Pod kabine je proračunat sa opterećenjem od 5 kN/m2. 
Na pragu kabine nalazi se zaštitni lim širine jednake najmanje svetloj širini vrata voznog 
okna. Vertikalni deo zaštitnog lima praga je na donjem kraju zakošen pod uglom 60 u 
odnosu na horizontalu, a zakošenje iznosi 50 mm mereno horizontalno. 
Ukupna visina zaštitnog lima praga iznosi min 0,75 m. 
Vrata kabine su automatska, tip BUS, i kad su zatvorena, zazori izmedju krila vrata, krila i 
okvira i krila i praga nisu veći od 10 mm. 
Na vratima kabine nalazi se električni sigurnosni uredjaj za kontrolu zatvorenosti vrata 
kabine kojim se sprečava kretanje kabine ako vrata tj. bilo koje krilo vrata nije zatvoreno. 
Sila potrebna za otvaranje ovih vrata nije veća od 300 N u zoni odbravljivanja. 
Ako se kabina zaustavi u blizini vrata voznog okna i ako je isključen pogon vrata, mora se 
omogućiti da se vrata kabine otvore kroz otvor vrata voznog okna, odnosno da se vrata 
kabine i vrata voznog okna otvore iz kabine, kad imaju zajednički pogon. 
Krov kabine pored zahteva za mehaničku čvrstoću zidova kabine, ispunjava i sledeće 
uslove: 

- da krov površine od 1,3 m2, na svakom mestu izdrži najmanje dva lica ili teret od 2 
kN, a ako je površina veća od 1,3 m2 da izdrži najmanje tri lica ili teret od 3 kN bez 
trajnih deformacija. 

- da postoji slobodna ravna površina od najmanje 0,12 m dužine ili širine najmanje 
0,25 m. 

Na krovu kabine, na gornjem nosaču rama kabine, nalazi se uređaj za servisno upravljanje i 
dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom. Uredjaj za servisno upravljanje i prekidač za 
zaustavljanje su pristupačni, a njihovo rastojanje od prednje ivice krova kabine je manje od 
1 m. 
Površina otvora za provetravanje kabine u gornjem i donjem delu kabine iznosi 1% od 
korisne površine poda kabine. Otvori za provetravanje izradjeni su tako da se sa unutrašnje 
strane kabine kroz njih ne može provući okrugli štap prečnika 10 mm. 
Kabina lifta ima električno osvetljenje, a montirano je tako da ne može da padne. 
Osvetljenost poda kabine i kutije za upravljanje u kabini iznosi 50 Lx. Za osvetljenje kabine 
služe dva rasvetna tela vezana paralelno. 
Ako se prekine normalno napajanje svetlosnog izvora, u kabini postoji pomoćni izvor 
električne energije za nužno svetlo, sa stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski 
odmah po nestanku napona. 
Pomoćni izvor el. energije dimenzionisan je da najmanje 1 sat napaja svetlosni izvor snage 
1 W. 
Taj izvor električne energije upotrebljava se i za napajanje uredjaja za uzbuju. Njegova 
snaga je projektovana prema potrebama potrošača. 
Ram kabine je snabdeven uređajem za prinudno kočenje sa postupnim dejstvom, koji se 
aktivira pomoću graničnika brzine. 
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Ram kabine je preko specijalnih vešalica povezan sa nosećom užadi. Na ramu su ugrađeni 
sigurnosni kontakti koji isključuju rad lifta u slučaju: 

- labavljenja makar jednog od nosećih užadi 
- preopterećenja kabine 
- stupanja u dejstvo uređaja za prinudno kočenje. 

 
                                                                  PROTIVTEG 
 
Protivteg je deo lifta namenjen za uravnotežavanje kabine i dela korisnog tereta. 
Sastoji od čeličnih ploča, koje se nalaze u čeličnom ramu. Na sva četiri kraja rama 
protivtega su ugrađeni klizači koji obezbeđuju sigurno kretanje protivtega između vođica. 
Slobodan prostor između protivtega i zida voznog okna, izmeren na najužem mestu je min 
50 mm. 
 
                                                          NOSEĆA SREDSTVA 
 
Kabina i protivteg obešeni su o čeličnu užad. 
Noseća užad moraju ispuniti uslov da nazivna čvrstoća žice iznosi 1570 N/mm2. 
Sastav, ovalnost, istezanje i savitljivost ispunjavaju uslove propisane srpskim i evropskim 
standardima za čeličnu užad i ispitivanje vršiti prema tim propisima. 
Noseća užad su ravnomerno opterećena. Noseća užad se ne smeju spajati ili popravljati 
uplitanjem. Ako je potrebno zameniti jedno uže ili više užadi u grupi, moraju se zameniti sva 
užad u toj grupi. 
Odnos izmedju nazivnog prečnika pogonske užetnjače i pomoćne užetnjače prema 
nazivnom prečniku nosećeg užeta iznosi više od 40xd. 
Koeficijent sigurnosti noseće užadi iznosi više od 12. 
Krajevi noseće užadi pričvršćeni su za kabinu i protivteg ili za uređaj za vešanje pomoću 
pljosnate konične čaure. 
Kad protivteg miruje na odbojnicima, vučna sposobnost pogonske užetnjače je takva da 
spreči podizanje kabine okretanjem pogonske užetnjače. Vučna sposobnost proračunata je 
prema srpskim i evropskim standardima za liftove. 
Specifični pritisak izmedju noseće užadi i žleba pogonske užetnjače ispunjava uslove 
predviđene srpskim i evropskim standardima za liftove. 
Da bi opterećenje noseće užadi bilo ravnomerno, postoji na vešanju uređaj za 
izjednačavanje opterećenja.  
Pošto se za izjednačavanje opterećenja upotrebljavaju opruge, one su opterećene na 
pritisak. 
 
                                                        GRANIČNIK BRZINE 
 
Hvatački uređaj kabine stupa u dejstvo pomoću graničnika brzine pošto se  postigne brzina 
kretanja kabine od 115% nazivne brzine. Sila kojom graničnik brzine dejstvuje na hvatački 
uređaj je najmanje jednaka dvostrukoj sili potrebnoj za stupanje u dejstvo hvatačkog uređaja, 
ali ne manje od 300 N. 
 Graničnik brzine je dvostrukog dejstva, aktivira se kada se kabina, krećući se na gore ili 
na dole, i pritom njena brzina premaši 115 % nazivne. Graničnik brzine je opremljen 
posebnim uređajem u skladu sa važećim pravilnikom o električnim liftovima (zahtev A3) 
kojim se onemogućava pokretanje kabine iz stanice ukoliko prilazna vrata nisu zatvorena i 
zabravljena. Ova funkcija graničnika brzine je usklađena sa ugrađenom komandom lifta. 
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 Graničnik brzine pokreće se čeličnim užetom nazivnog  prečnika 6,5 mm. 
 Uže graničnika brzine zategnuto je uređajem čija je užetnjača, odnosno teg, vođen i 
snabdeven električnim kontaktom. Stupanjem u dejstvo hvatačkog uređaja, ni uže 
graničnika brzine, kao ni njegova veza neće se prekinuti čak i kad je put kočenja veći od 
normalnog. Uže je vezano tako da se može lako odvezati od hvatačkog uređaja. 
 Graničnik brzine postavljen je tako da je pristupačan radi održavanja i pregleda za vreme 
rada lifta. Graničnikom brzine, predviđeno je preko električnog sigurnosnog uređaja, da se 
isključi pogon lifta pre nego što brzina kabine u smeru na dole ili na gore, dostigne brzinu 
stupanja u dejstvo graničnika brzine. 
 Ako se graničnik brzine posle otpuštanja hvatačkog uređaja ne vrati automatski u svoj 
radni položaj, električnom sigurnosnom sklopkom za kontrolu vraćanja graničnika brzine u 
radni položaj predviđeno je da se spreči pokretanje lifta sve dok je graničnik brzine zakočen. 
Ponovno puštanje lifta u pogon mora izvršiti samo stručno lice koje radi na održavanju lifta. 
 Ako se uže graničnika brzine olabavi ili prekine, električnim sigurnosnim uređajem za 
kontrolu zategnutosti užeta graničnika brzine, zaustaviće se pogon lifta. Graničnik brzine 
mora biti plombiran. 
 
                                                                     VOĐICE 
 
Kabina i protivteg vođeni su nepokretnim čvrsto ugrađenim čeličnim vođicama. Broj vođica 
je paran. Dužine vođica su tolike da ih kabina i protivteg ne mogu napustiti. 
Vođice, njihove konzole i spojnice izdržavaju dinamička naprezanja prouzrokovana 
dejstvom hvatačkog uređaja, kao i savijanje usled neravnomernog opterećenja kabine. 
Savijanje vođica ne utiče na ispravan rad lifta. 
Klizne površine vođica lifta obrađene su struganjem ili hladnim vučenjem. 
 
                                              ODBOJNIK KABINE I PROTIVTEGA 
 
Radi ograničenja hoda protivtega i kabine kao i njihovog sigurnog zaustavljanja u slučaju 
neispravnog rada krajnjih prekidača, u dnu voznog okna se postavljaju odbojnici. Oni 
obezbeđuju i potreban sigurnosni prostor i u dnu i u vrhu voznog okna ( ograničeno kretanje 
protivtega ). 
Ugrađeni su odbojnici sa prigušenjem za liftove čija je nazivna brzina veća od 1 m. 
 
                                                     MAGNETNI PREKIDAČI 
 
Na kabini je postavljeno više magnetnih prekidača koji regulišu upravljanje i pristajanje lifta. 
 
                 SKLOPKA ZA ZAUSTAVLJANJE KABINE U KRAJNJIM STANICAMA 
 
Upotrebljava se sklopka za zaustavljanje pri usporenju koje prethodi normalnom 
zaustavljanju. 
 
                                                           KRAJNJA SKLOPKA 
 
Pogon lifta posle prolaska kabine kroz krajnju stanicu isključuje se krajnjom sklopkom. 
Krajnja sklopka stupa u dejstvo pre nego što kabina ili protivteg dodirne odbojnike i pre nego 
što kabina predje krajnju stanicu za najviše 0,25 m. 
Dejstvo krajnje sklopke ne prestaje ni kad kabina ili protivteg nasednu na odbojnike. 
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Krajnja sklopka lifta ne koristi se kao sklopka za zaustavljanje lifta u krajnjoj stanici. 
Posle dejstva krajnje sklopke, ponovno stavljanje lifta u pogon mora izvršiti stručno lice koje 
održava lift. 
 
SIGURNOSNI UREĐAJ KOJI RADI KAD KABINA ILI PROTIVTEG U VOŽNJI PREMA 
DOLE NAIĐU NA PREPREKU 
 
Lift je snabdeven uredjajem kojim se zaustavlja pogon lifta i drži u stanju mirovanja kad je 
spuštanje kabine ili protivtega sprečeno nekom preprekom u voznom oknu. 
Ovaj električni uredjaj stupa u dejstvo u vremenu koje ne prelazi najmanju od sledećih 
vrednosti: 

- 45 sekundi 
- vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 10 sekundi 
- vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za 20 sekundi, kad vreme 

vožnje za celu visinu dizanja ne prelazi 10 sekundi 
 
             RASTOJANJE IZMEDJU ULAZNE STRANE KABINE I ZIDA VOZNOG OKNA 
 
Horizontalno rastojanje izmedju praga vrata kabine i praga vrata voznog okna ne sme 
iznositi više od 0,035 m. 
 
                                                          POGONSKA MAŠINA 
 
Vuča kabine i protivtega ostvarena je silom trenja izmedju pogonske užetnjače i noseće 
užadi. 
Pogonska mašina je specijalni dvonamotajni asinhroni motor napajan direktno sa mreže. 
Na pogonskoj mašini nalazi se kočnica lifta kojom se deluje automatski ako nestane napon 
iz mreže i ako nestane napon upravljanja. 
Sklopovi pogonske mašine kojima se prenose obrtni momenti nisu vareni. 
Za vezu izmedju pogonskog motora i pogonske užetnjače upotrebljava se elastična 
spojnica. Doboš kočnice povezan je u celinu sa pogonskom užetnjačom. Elektromehanička 
kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja je izradjena tako da se posle prestanka 
delovanja na tu napravu kočnica automatski koči. Kočna sila ostvaruje se pritisnim vodjenim 
oprugama. Kočenje se vrši dejstvom dve kočne papuče sa oblogama, na kočni doboš. 
Kočne obloge su od nezapaljivog materijala. 
Smer kretanja kabine jasno je označen na pogonskoj mašini. 
Tačnost pristajanja kabine je u granicama najviše 50 mm. 
Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su klinovi, vijci i slobodni krajevi osovina, 
zaštićeni su, tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. 
 
                                                    ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
Električna instalacija i uređaji odnose se na glavnu sklopku energetskog kola struje i na sve 
što je iza nje priključeno, kao i na sklopku kola osvetljenja kabine i sve što je iza nje 
priključeno. 
Nulti i zaštitni provodnik moraju biti medjusobno odvojeni provodnici. 
Glavni i pomoćni kontaktori moraju ispunjavati sledeće uslove: 

1) Ako je jedan od mirnih kontakata zatvoren, svi radni kontakti moraju biti otvoreni 
2) Ako je jedan od radnih kontakata zatvoren, svi mirni kontakti moraju biti otvoreni. 
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Ako se umesto pomoćnih kontaktora u sigurnosnom strujnom kolu za upravljanje glavnim 
kontaktorima upotrebljavaju releji, moraju biti ispunjeni gornji uslovi. U tom slučaju 
povlačenje kotve ne uzima se u obzir pri razmatranju grešaka. 
Pogonski elektromotori koji se napajaju direktno iz mreže moraju biti zaštićeni od 
preopterećenja i struje kratkog spoja. 
Ako otkaže samo jedna faza električnog napajanja mora se sprečiti oštećenje na motoru. 
Zaštita od preopterećenja elektromotora koji se napaja direktno iz mreže mora biti izvedena 
pomoću uredjaja kojima se automatski prekidaju svi aktivni (fazni) provodnici napajanja 
motora. Ponovno uključivanje zaštitnog uredjaja mora da izvrši stručno lice koje radi na 
održavanju lifta. 
Ako usled prekomerne struje dodje do prekomernog povišenja temperature na namotajima 
motora, uredjajem za prekid napajanja strujom isključuje se struja, a posle dovoljnog 
hladjenja motora, može se automatski uključiti dovod struje. 
U mašinskoj prostoriji, pored ulaza mora postojati glavna sklopka, kojom se istovremeno na 
svim polovima prekida dovod struje lifta. 
Ta sklopka mora biti napravljena za najjaču struju koja je dozvoljena pri normalnom pogonu 
lifta. Ona mora čvrsto stajati u položaju uključenja ili isključenja. 
Glavna sklopka ne sme prekidati strujna kola: 
1) za osvetljenje i provetravanje kabine i mašinske prostorije i osvetljenje voznog okna 
2) za priključnice na krovu kabine i u mašinskoj prostoriji 
Na glavnoj sklopki mora se nalaziti oznaka »GLAVNA SKLOPKA« i mora biti jasno obeležen 
uključen i isključen položaj. 
Glavna sklopka ne sme se koristiti istovremeno i kao krajnja sklopka lifta. 
Svi električni provodnici i kablovi u mašinskoj prostoriji i voznom oknu osim pratećeg kabla 
za kabinu, ako su izloženi mehaničkom oštečenju, moraju biti zaštićeni cevima, polaganjem 
u kanale i slično. 
Zaštitni omotač može biti od metala, plastike ili drugog materijala. 
Napojni vod za napajanje lifta električnom energijom mora biti izveden od glavne razvodne 
table u objektu do mašinske prostorije i to do mesta glavne sklopke lifta, tj. neposredno 
pored ulaza u mašinski prostor. Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji 
pogonskog elektromotora. 
Za uzemljenje liftovskog postrojenja u mašinski prostor mora se dovesti priključak sa 
uzemljivača objekta. U mašinski prostor i dno voznog okna mora se dovesti priključak 
gromobranske instalacije objekta. 
Proračun glavnog napojnog voda za napajanje liftovskih postrojenja vrši projektant 
električne instalacije objekta, a na bazi podataka dobijenih od proizvodjača lifta. 
Pri odredjivanju preseka napojnog voda računati na pad napona koji ne sme biti veći od 5% 
prema polaznoj struji. 
Sklopke za osvetljenje kabine, voznog okna i mašinske prostorije moraju se nalaziti u 
mašinskoj prostoriji blizu ulaza. Isključenjem osvetljenja kabine mora se isključiti i 
upravljanje liftom. 
Metalni delovi električnih sigurnosnih uredjaja moraju biti uzemljeni priključivanjem za 
zaštitni vod, bez obzira na visinu napona. 
Najmanji presek voda uzemljenja, koji je vezan za metalne delove pogonskog motora i 
metalne okvire komandne table, ne sme biti manji od preseka napojnih vodova, s tim što 
mora iznositi najmanje 6 mm2, ako je vod od bakra, odnosno 25 mm2, ako je od 
pocinkovane trake. 
Postrojenje lifta mora biti zaštićeno od atmosferskog električnog pražnjenja prema srpskim 
standardima za gromobranske instalacije.  
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PRORAČUN PADA NAPONA 

 
Napojnim vodom liftovskog postrojenja se napaja pogon lifta,  rasveta i utičnica  sa  
zaštitnim kontaktom na kabini i u jami voznog okna. 
Provera pada napona na napojnom vodu vršiti prema maksimalnoj, merodavnoj struji Ipd, 
tako da procentualni pad napona na napojnom vodu bude manji od 5%. 
Napojni vod dolazi od glavnog razvodnog ormara u objektu do glavnog prekidača lifta koji se 
nalazi u mašinskoj prostoriji, pored vrata.  

Snaga elektromotora:  P = 6 kW,  In = 22,5 A, cos = 0,83 
Polazna struja elektromotora:  Ip = 29 A 
     Ostalo opterećenje od postrojenja lifta: Id = 10 A 
Maksimalna merodavna (jednovremena)  struja: Ipd = Ip + Id = 39 A 
Dužina napojnog voda: L= 100 m, 

Specifična provodnost za bakar:  λCu =56 (m / mm2) 
Dozvoljeni pad napona  (5%):  u =  0,05 x U = 0,05 x 400 = 20 
Potreban presek napojnog voda (s) za dužinu do 100 m :

 2 5
2056

83,0391003cos3
mm

u

Il
s

pd















 

 Odabrani napojni kabal ( PP00Y 5 x 6 mm2 ) zadovoljava  dozvoljeni pad napona  u  
vrednosti od 5%, za rastojanje do 100m između glavnog razvodnog ormara u objektu i 
glavnog prekidača lifta. Tačno rastojanje između ova dva ormara i konkretan proračun dati 
su u projektu elektroinstalacija objekta. 
 

PRORAČUN KAPACITETA AKU BATERIJE ZA NUŽNO SVETLO I ALARM 
 
Snaga sijalice nužnog svetla:  Ps = 5 W 
Snaga sirene alarma:   Pa = 5 W 
Napon AKU baterije:   U = 12 V 
Stepen iskorišćenja:              η= 0,9 
Potrebno vreme rada / pražnjenja: t = 1 h  

Potreban kapacitet baterije:  
 

0185,1
9,012

155
1,1

)(
1,1 











U
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Odabrana AKU baterija kapaciteta 2,2 Ah zadovoljava potreban uslov. 
 
                                            ZAŠTITA OD ELEKTRIČNIH GREŠAKA 
 
Opasno pogonsko stanje lifta ne sme nastupiti usled pojave samo jedne od sledećih 
grešaka: 

1) nestanka napona 
2) nedozvoljenog pada napona 
3) gubitka električne provodnosti voda 
4) spoja sa masom ili zemljom 
5) kratkog spoja ili prekida u električnim delovima, kao što su otpornici, kondenzatori, 

poluprovodnici i sijalice 
6) neprivlačenja ili nepotpunog privlačenja kotve kontaktora ili releja 
7) nevraćanje u početni položaj kotve kontaktora ili releja (lepljenja kotve za jezgro) 
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8) neotvaranja jednog kontaktnog dela 
9) nezatvaranja jednog kontaktnog dela 
10) zamene faza. 

Neotvaranje jednog kontaktnog dela ne važi za sigurnosne sklopke. 
Ako se u sigurnosnom strujnom kolu pojavi spoj sa masom ili sa zemljom, mora se odmah 
zaustaviti pogon lifta ili sprečiti ponovno kretanje, posle prvog zaustavljanja. 
Ponovno puštanje lifta u pogon može izvršiti samo stručno lice koje radi na održavanju lifta. 
Stupanjem u dejstvo električnog sigurnosnog uredjaja sprečava se pokretanje pogonske 
mašine ili se odmah zaustavlja pogonska mašina. 
Električni sigurnosni uredjaji moraju biti izradjeni: 

1) od jedne sigurnosne sklopke ili više sigurnosnih sklopki kojima se direktno prekida 
dovod električne energije do namotaja kontaktora i njihovih releja ili 

2) od sigurnosnih sklopova koji obuhvataju: 
a) jednu sigurnosnu sklopku ili više sigurnosnih sklopki kojima se ne prekida 

direktno dovod električne energije do namotaja kontaktora i njihovih releja 
ili 

b) sklopke koje nisu sigurnosne. 
Naponski udari koji se pojavljuju pri pogonu lifta i drugih aparata priključenih na mrežu 
moraju se ograničiti da ne bi štetno delovali na elektronske elemente. 
Ako nestane napon, nije neophodno da lift prilikom ponovnog dolaska napona ostane u 
stanju mirovanja, pod pretpostavkom da će uz sledeću promenu stanja pogona biti ponovo 
zaustavljen. 
Dejstvom električnog sigurnosnog uredjaja mora se sprečiti pokretanje pogonske mašine ili 
se mora smesta zaustaviti njeno kretanje. Dovod električne energije otkočnom uredjaju 
takodje se prekida. 
Električni sigurnosni uredjaji moraju dejstvovati neposredno na uredjaje koji služe za dovod 
električne energije pogonskoj mašini. 
Ako se za dovodjenje električne energije pogonskoj mašini upotrebljavaju kontaktori za 
pripremu pokretanja lifta, oni se smatraju uredjajima koji služe za dovod električne energije 
do pogonske mašine. 
Delovi za stavljanje u dejstvo električnih sigurnosnih uredjaja moraju biti izradjeni tako da ne 
prestaju da dejstvuju i pored mehaničkih naprezanja koja nastaju u trajnom pogonu. 
Ako su delovi za stavljanje u dejstvo električnih sigurnosnih uredjaja pristupačni licima, oni 
moraju biti izradjeni tako da se ne može uticati jednostavnim pomoćnim sredstvom na 
njihovo dejstvo. 
Magnet ili kratkospojnik, ne smatra se jednostavnim pomoćnim sredstvom. 
Zaštita od opasnog napona dodira mora biti usaglašena sa zaštitom u ostatku objekta, a po 
završetku radova potrebno je izvesti proveru efikasnosti zaštite od opasnog napona dodira. 
 
PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA - Zaštita od indirektnog dodira                       
( SRPS N.B2.741 čl.5 ) 
 
Objekat u kome se nalazi liftovsko postrojenje priključuje se na mrežu TN-C, a instalacija 
lifta izvodi se u TN-C-S sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode posebno. 
Zaštita od indirektnog dodira izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita 
bila efikasna u slučaju nastanka kvara, zanemarljive impedanse između faznog i zaštitnog 
provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi automatsko isključenje napajanja 
u propisanom vremenu pregorevanja topljivog umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen 
ako je : 
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Zs x Ia ≤ Uo 
gde je : 
Zs - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara i 
zaštitni provodnik od tačke kvara do izvora ; 
Ia- struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to : 
- u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja ( električni razvodni orman 
, elektromotor , upravljačka grupa); 
-u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom, 
Uo - nazivni napon prema zemlji ( Uo = 220 V) 
Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su dva tabele . 
Prva od njih predstavlja očitane vrednosti struje isključenja ( pregorevanja) topljivih umetaka 
tromih osigurača sa  
krive isključenja za karakteristična vremena od 0,4 s i 5 s, a druga dobijena iz prve 
preračunavanjem najveće dozvoljene impedanse petlje kvara za očitane vrednosti prema 
formuli 
Zs x Ia ≤ Uo 
 
Tabela struja isključenja topljivih umetaka I(A) 
 
Nazivna struja  
umetka In(A) 
          

 
6 

 
10 

 
16 

 
20 

 
25 

 
35 

 
50 

 
63 

  t isklj = 0,4 s        34 60 86 108 140 240 340 510 
   t isklj = 5 s              20 33 49 63 83 130 180 280 
 
Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Zsmax() 
 
Nazivna struja  
umetka In(A)     
       

 
6 

 
10 

 
16 

 
20 

 
25 

 
35 

 
50 

 
63 

  t isklj = 0,4 s           6,47 3,67 2,56 2,04 1,57 0,92 0,65 0,43 
   t isklj = 5 s              11 6,67 4,49 3,49 2,65 1,69 1,22 0,79 
 
Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava, ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti : 
1. Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja ( električni razvodni orman , elektromotor, 
upravljačka grupa) koji su napojeni strujnim kolom osiguranim topljivim umetkom od : 
In = 25 A dozvoljena impedansa je Zs < 2,65  
2. Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene 
strujnim kolima osiguranim topljivim umetkom od: 
In = 10 A,  Zs < 3,67  
Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i 
utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim granicama. 
 
Za ovo liftovsko postrojenje, na osnovu podataka iz projekata elektroinstalacija urađena je 
provera impedanse petlje kvara : 
TS 10/0,4 kV               KPK-lifta               GRT-lifta            RT-lifta          Motor 
 630 kVA       l = 20 m                   l = 8 m                  l = 30 m          l = 5 m    P = 6 kW 
PPOO-ASJ 3x150+70 mm2  PPOO-Y 5x25 mm2   PPOO-Y 5x16 mm2    PP-Y 5x6 mm2 

1. Omski i induktivni otpor transformatora 10/0,4 kV od 630 kVA su : 
Rt= 0,0026 /fazi i Xt = 0,0098 /fazi 
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2. Omski i induktivni otpor kabla XPOO 3 x 150  + 70 mm2 dužine l = 20 m iznosi : 
Ro= 0,206 /km, Xo= 0,083/km; Rf= 0,443 /km, Xf= 0,085 /km; 
R1= ( Rf + Ro) x l = 0,01298  
X1= (Xf + Xo) x l = 0,00336  
3. Omski i induktivni otpor kabla PPOO-Y 5x25mm2 dužine l = 8 m iznosi : 
Ro = Rf = 0,73 /km, Xo= Xf = 0,093 / km; 
R2 = ( Rf + Ro ) x l = 0,00116  
X2 = ( Xf + Xo ) x l = 0,00148  
4. Omski i induktivni otpor kabla PPOO-Y 5 x 16 mm2 dužine l = 30 m iznosi : 
Ro = Rf = 1,14 /km, Xo = Xf = 0,098 / km; 
R3 = ( Rf + Ro ) x l = 0,0684  
X3 = ( Xf + Xo) x l = 0,0058  
5. Omski i induktivni otpor kabla PP-Y 5x6 mm2 dužine l = 5 m iznosi : 
Ro= Rf = 2,98 / km, Xo = Xf = 0,112 /km; 
R4 =  2 x Rf x l  = 0,02980  
X4 = 2 x Xf X l  = 0,00112  
6. Ukupni otpori petlje kratkog spoja iznose : 
Ruk1 = Rt +R1+R2+R3+R4 =  0,1384 ; 
Xuk1 = Xt+X1+X2+X3+X4 =  0,02278 ; 
7. Impedansa kratkog spoja je : 
Zuk1 = ( Ruk12 + Xuk12)1/2 = 0,140  < Zs  ( = 2,65 ), što znači da zadovoljava. 
 
                              NAČIN RADA SABIRNE KOMANDE U OBA SMERA 
 
Prijem poziva kod ovih komandi se vrši stalno, a kod vožnje kabina staje i prima putnike sve 
dok u kabini ima mesta. Ove komande se koriste na objektima kod kojih imamo jak 
međuspratni promet u oba smera vožnje lifta. Objekti sa takvim prometom su sve 
administrativne i poslovne zgrade, banke, bolnice i hoteli kod kojih se prostorije opšte 
namene nalaze iznad soba. Pozivne kutije ovih liftova izvedene su sa dva pozivna dugmeta 
i naznakom "želim gore" I "želim dole". Izvršenje primljenih komandi i usluživanje putnika 
obavlja se na sledeći način. Kod vožnje na gore kabina uslužuje sve spoljne pozive smera 
gore i sve kabinske pozive i to prema prirodnom redosledu nailaska stanica. Po izvršenju 
svih kabinskih komandi kabina produžava da se kreće do najvišeg spoljnjeg poziva, gde 
staje, prima putnika, i menja smer vožnje. Kod vožnje na dole kabina uslužuje sve spoljne 
pozive smera dole i sve kabinske komande i to prema prirodnom redosledu. Uređaj za 
kontrolu opterećenja kontroliše opterećenje kabine za vreme punjenja iako je kabina puna 
ne dozvoljava usputna zaustavljanja na spoljne pozive, a ako se kod punjenja preoptereti 
blokira izvršenje komandi i ne dozvoli start iz stanice sve dok ne dođe do rasterećenja. 
Stanje preopterećenja se signalizira svetlosnim signalom "kabina preopterećena" i 
zvučnim signalom zujalice koji samo treba da skrene pažnju putnika na svetlosni 
signal. 
 
                                                             UPRAVLJANJE 
 
Upravljanje liftom je SIMPLEX sabirno u oba smera, mikroprocesorsko i vrši se pomoću 
dugmadi iz kabine i spolja. Kabina ima ugrađenu registar kutiju sa odgovarajućim brojem 
dugmadi. Na svakoj stanici je pozivna kutija na kojoj se nalaze  pozivna dugmad i strelice za 
oba smera (osim na krajnjim stanicama, na kojima je po jedno dugme i strelica za 
odgovarajući smer, gore ili dole). Strelice najavljuju pristajanje i smer u kome će kabina 
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krenuti. Putnik koji se nalazi na nekoj stanici, daje signal za smer kojim hoće da ide 
pritiskanjem pozivnog dugmeta. Putnik u kabini pritiska na registar kutiji dugme onog sprata 
na koji želi da se vozi. Za vreme vožnje, lift staje na stanici za koju je registrovana komanda 
iz kabine ili usputni spoljni poziv za taj smer vožnje. Glavna stanica je prizemlje (0).  
Na krovu kabine postavljen je uredjaj za servisno upravljanje liftom. Uključivanjem uredjaja 
za servisno upravljanje isključuje se spoljno i kabinsko upravljanje liftom. Servisna vožnja 
kabine se može ostvariti samo neprekidnim pritiskom na dugme koje je zaštićeno tako da se 
ne može nenamerno pritisnuti. Smer vožnje je jasno označen “GORE – DOLE”. Servisni 
upravljački uredjaj ima sklopku “STOJ” koja je bliže od 1 m od vrata voznog okna. Pri 
upravljanju liftom pomoću servisnog uredjaja, brzina kretanja kabine nije veća od 0,63 m/s, 
pri čemu se ni jedan od sigurnosnih uredjaja ne isključuje. Pri servisnoj vožnji kabina ne 
prelazi krajnje stanice. (Pri servisnom upšravljanju liftom ne sme se vršiti premošćenje 
sigurnosnih kontakata vrata voznog okna i isključivanje krajnjih stanica i krajnjih sklopki.) 
Sklopka sa natpisom “STOJ” za nužno zaustavljanje lifta je električni sigurnosni uredjaj. 
Ponovno stavljanje lifta u pogon pomoću sklopke sa natpisom “STOJ” vrši se samo 
namernom radnjom. U kabini lifta je postavljen lako uočljiv i pristupačan uredjaj za uzbunu. 
Uredjaj za uzbunu se napaja sa pomoćnog izvora električne energije za nužno osvetljenje 
kabine i izveden je kao zvono. Zvučni signal uredjaja za uzbunu jasno se čuje u kabini i na 
glavnoj stanici. Na svakoj stanici uočljiv je svetlosni signal smera vožnje. 
 
                                           NATPISI I OBAVEŠTENJA I OZNAKE 
 
Svi natpisi , obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izradjeni od postojanog 
materijala i trajno pričvršćeni. 
U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg 
i dozvoljeni broj lica. U kabini lifta postavlja se oznaka firme. 
Deo za stavljanje u dejstvo sklopke sa natpisom »STOJ« je crvene boje, sa trajnim 
natpisom »STOJ«, visine slova najmanje 7 mm. 
Deo za stavljanje u dejstvo uredjaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom 
»UZBUNA«, visine slova najmanje 7 mm, ili simbol u obliku zvona. 
Delovi za davanje komandi, u kabini su jednoobrazno obeleženi brojevima, slovima i 
simbolima. 
Na krovu se postavljaju sledeći natpisi i oznake: 
na sklopki za zaustavljanje ili pored nje – oznaka »STOJ« 
na servisnoj sklopki ili pored nje – oznaka »NORMALNO« i »SERVIS« 
na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih – oznaka smera 
vožnje. 
Na spoljnoj strani vrata za ulaz u mašinsku prostoriju postavljaju se natpisi »OPASNO PO 
ŽIVOT«, »POGON LIFTA«, »NEOVLAŠĆENIM ULAZ ZABRANJEN«, a u mašinskoj 
prostoriji postoji uputstvo za ručno pokretanje kabine i upotrebu ključa za prinudno otvaranje 
vrata voznog okna. 
Na točku za ručno pokretanje kabine ili pored njega jasno je obeležen smer kretanja kabine 
»GORE« – »DOLE«. 
Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna i mašinske prostorije nalazi se tablica sa 
natpisom: »OSVETLJENJE KABINE«, »OSVETLJENJE VOZNOG OKNA«, 
»OSVETLJENJE MAŠINSKE PROSTORIJE«. 
Na graničniku brzine nalazi se tablica sa sledećim podacima: 

1) firma 
2) brzina stupanja u dejstvo (m/s) 
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3) oznaka graničnika 
4) tehničke karakteristike užeta. 

Na sklopki »STOJ« u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka »ISKLJUČENO«. 
Na pogonskoj mašini mora se postaviti tablica sa sledećim podacima o užadima: 

1) firma 
2) prečnik užadi za svaku grupu užadi i njihov tip 
3) zatezna čvrstoća žice. 

 
Kontaktori, releji, osigurači i priključne stezaljke upravljačkog uredjaja označeni su prema 
električnoj šemi. 
Na uredjaju za zabravljivanje vrata voznog okna nalazi se oznaka uredjaja. 
Na hvatačkom uredjaju nalazi se oznaka uredjaja i metalna tablica sa sledećim podacima: 

1) firma 
2) najveća ukupna masa u kg za koju je namenjen hvatački uredjaj 
3) najveća dozvoljena brzina lifta za koju se može upotrebiti hvatački uredjaj. 

Na pogonskoj mašini, na vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima: 
1) firma 
2) tehničke karakteristike: tip reduktora, broj hodova puža, broj zubaca na pužnom 

točku i modul, prečnik izlaznog vratila i ugao klina žljeba na pogonskoj užetnjači 
3) tehničke karakteristike 
4) masa pogonske mašine 
5) fabrički broj i godina proizvodnje. 

Na pogonskoj mašini nalazi se natpis:  
»PRE RUČNOG POKRETANJA, ISKLJUČI GLAVNU SKLOPKU LIFTA«. 
 
                                                        TEHNIČKA KONTROLA 
 
Novoizgrađeni i rekonstruisani liftovi, liftovi osposobljeni za upotrebu posle nesrećnog 
slučaja, liftovi na kojima je izvršena zamena bilo kog od sledećih delova: noseće užadi, 
pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, upravljačkih uređaja, uređaja za 
kočenje ili uređaja za dizanje i liftovi za koje je pri pregledu utvrdjena neispravnost koja 
može dovesti do opasnog pogonskog stanja i zbog koje je lift isključen iz upotrebe, ne smeju 
se pustiti u pogon pre nego što se tehničkom kontrolom lifta utvrdi da su ispunjeni svi 
propisani uslovi za njegov bezbedan rad. 
Liftovi podležu obaveznoj povremenoj tehničkoj kontroli. 
Povremena tehnička kontrola lifta mora se izvršiti najdocnije po isteku jedne godine od 
prethodne tehničke kontrole tog lifta. 
Celokupna tehnička kontrola obuhvata kompletan pregled postrojenja, statičko i dinamičko 
ispitivanje. 
O izvršenoj tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. 
 
                                                           ODRŽAVANJE 
 
Svaki lift snabdeven je uputstvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. 
Redovno održavanje lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno a obuhvata pregled i 
kontrolu rada, otklanjanje utvrdjenih nedostataka i zamenu neispravnih delova. Provera se 
naročito odnosi na sigurnosne uredjaje i to kočnice, hvatačkog uredjaja, graničnika brzine, 
krajnjih sklopki i zabrave vrata voznog okna, zatim noseće užadi i njihove veze sa kabinom i 
protivtegom, vuče, izolacije strujnih kola, uzemljenja, priključaka na gromobransku 
instalaciju. 
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Svaki lift mora imati knjigu održavanja. 
 
                                      ISPRAVE KOJE PRATE LIFTOVE U PROMETU 
 
Lift u prometu, odnosno pri isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. 
Garantni rok za ispravno funkcionisanje lifta ne može biti kraći od dve godine i počinje 
danom dobijanja upotrebne dozvole. 
Lift je snabdeven tehničkim uputstvom proizvodjača. 
Rok obezbedjenog servisiranja lifta ne sme biti kraći od deset godina, računajući od dana 
predaje novougrađenog lifta. 
 
                                                              OPŠTI USLOVI 
 
U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon , svaki 
kvar koji se desi , a prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom 
montažom, izvođač mora da na poziv investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u 
ispravan pogon. 
Za nestručno i nebrižljivo rukovanje izvođač nije odgovoran. 
Po završenoj montaži liftovsko postrojenje se mora podvgnuti ispitivanju. 
Nakon završenog ispitivanja investitor je dužan zatražiti dozvolu za upotrebu od nadležnog 
organa za izdavanje upotrebne dozvole. 
Izvođač radova obavezan je da Investitoru dostavi sledeće ateste : 
                 - čeličnog užeta; 
                 - elektromehaničke zabrave; 
                 - uređaja za prinudno kočenje; 
                 - regulatora brzine kabine; 
                 - elektro- izolacionih prostirki 
Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi 
održavanje i to : 
                 - svakodnevno, preko jednog zaduženog lica; 
                 - redovno održavanje, preko stručne organizacije za održavanje; 
                 - atestiranje i redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 
 
 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT                                 ODGOVORNI PROJEKTANT 
MAŠINSKOG DELA                                                 ELEKTRO DELA 
          

                                        
 

________________________                                _________________________                        
Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš.                                Zvonimir V. Rodić, dipl.el.ing.  
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1.5.2 POSEBAN PRILOG 

o primenjenim propisanim merama i normativima zaštite na radu pri projektovanju u smislu 
Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ( Sl. glasnik  RS br. 101/2005 ). 
 
 
INVESTITOR:       Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 
OBJEKAT:        Ekonomski fakultet, Kamenička br. 6, Beograd 
                                       kat. parc br. 369 KO Savski Venac 
 
 
                                                              S A D R Ž A J  
 
1. Opasnosti koje se mogu javiti pri korišćenju liftovskog postrojenja.    
2. Predviđene mere za  otklanjanje opasnosti kod mašinske opreme i elektroenergetskih 
    instalacija liftovskog postrojenja. 
3. Opšte napomene i obaveze 
4. Spisak propisa, normativa i opšte priznatih pravila koji su korišćeni                               
5. Zaključak 
 
 

1.   OPASNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU LIFTOVSKOG 
  POSTROJENJA SU SLEDEĆE: 

 
Nesolidan izbor materijala za opremu i nesolidna montaža, nedovoljna dužina sigurnosnog 
puta i visina sigurnosnog prostora ispod i iznad kabine kada se ista nalazi u najnižoj, 
odnosno najvišoj stanici. Nepovoljan raspored opreme u mašinskom prostoru i u voznom  
oknu, pad u vozno okno, zaustavljanje kabine usled nailaska na prepreku u voznom oknu. 
Zaustavljanje kabine izmedju stanica.  Kidanje nosećih sredstava. Neredovna i nestručna 
kontrola i održavanje. Nepravilno rukovanje. Struje kratkog spoja. Previsok napon dodira. 
Preopterećenje. Slučajni dodir delova pod naponom. Slučajni nestanak napona. 
Nedozvoljeni pad napona. Izazivanje požara. Uticaj vlage,vode i prašine. Pojava prenapona. 
Previsok napon dodira na gromobranskoj instalaciji. Atmosferska pražnjenja. 
 

2. PREDVIĐENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI KOD MAŠINSKE OPREME I       
           ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA LIFTOVSKOG POSTROJENJA 
 
Izbor materijala i opreme je izvršen na bazi statičkog proračuna sa potrebnim stepenom 
sigurnosti. Materijal i oprema su standardni za ovu vrstu postrojenja a za pojedine elemente 
predviđena je isporuka odgovarajućih atesta o kvalitetu istih. Projektom su predviđeni svi 
sigurnosni uređaji za ovu vrstu liftova. Montažu lifta mogu vršiti stručna i kvalifikovana lica. 
Projektom je predviđena propisana dužina sigurnosnog puta i visina sigurnosnog dizanja  
ispod odnosno iznad kabine kada se ista nalazi u najnižoj odnosno najvišoj stanici. 
Projektom je predviđjen pravilan raspored opreme u mašinskom prostoru i voznom oknu. 
Prilazna vrata voznog okna su su snabdevena uređajem za elektromehaničko zabravljivanje 
tako da se ne mogu otvoriti kada se kabina ne nalazi u stanici. Ispod najniže i iznad najviše 
stanice na propisanom rastojanju su postavljeni krajnji isključivači koji isključuju pogon lifta u 
slučaju kada kabina prođe najvišu, odnosno najnižu stanicu. U slučaju da kabina naiđe na 
prepreku poseban uređaj  sprečava kretanje. 
 



26  
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 

6/1 – PROJEKAT ELEKTRIČNOG PUTNIČKOG LIFTA – LIFT L1  - IDP                              „a l f a biro t i m“ d.o.o. 
 

 
U slučaju da dođe do zaustavljanja kabine između stanica ista se može dovesti u stanicu 
pomoću zamajca. Ukoliko dođe do kidanja nosećih sredstava ili do povećanja brzine 
kretanja (preko 15%) preko ograničitelja brzine stupa u dejstvo hvatački uređaj za postupno 
kočenje kabine i sprečava pad. Kontrolu i održavanje lifta mogu vršiti samo stručna i 
kvalifikovana lica. O izvršenim pregledima i popravkama mora se voditi uredna evidencija. 
Na prilazima, voznom oknu i mašinskom  prostoru lifta,postavljenje su tablice sa 
upozorenjima i uputstvom za rukovanje. 
Zaštita od struje kratkog spoja i preopterećenja rešena je upotrebom odgovarajućih i 
pravilno odabranih topljivih  osigurača na početku svakog strujnog kola, odnosno bimetalnim 
isključivačima odgovarajućeg opsega  regulacije kao i pravilnim dimenzionisanjem 
adekvatno odabrane električne opreme. Zaštita od opasnog dodirnog napona predviđena je 
prema već usvojenom sistemu zaštite objekta ,sistemom zaštitnog uzemljenja ili nulovanja. 
U projektu je naznačena maksimalno dozvoljena vrednost prelaznog otpora uzemljivača, s 
obzirom na najjače instalacione osigurače liftovskog postrojenja. Predviđeni zaštitini vodovi 
su žutozelene boje a kablovi su označeni prema standardu SRPS NCO.O10. Ostali uslovi i 
mere koje mora da ispuni sistem zaštite predviđeni su projektom. Zaštita od slučajnog 
dodira delova pod naponom, uticaja vlage, vode i prašine,obezbeđena je pravilnim izborom 
odgovarajuće električne opreme i primenom odgovarajućih zaštitnih mera. Zaštita 
elektromotora od nestanka napona, odnosno nedozvoljenog pada napona predviđena je 
ugradnjom odgovarajuće sklopke i podnaponskog okidača, odnosno pravilnim 
dimenzionisanjem vodova prema stvarnom  opterećenju. Zaštita od izbijanja požara rešena 
je izborom odgovarajuće električne opreme, koja pri pravilnom izvođenju i propisnom 
održavanju u toku ekspoloatacije ne može biti uzročnik požara. Zaštita od pojave previsokog 
napona dodira na gromobranskoj instalaciji se postiže pravilnim dimenzionisanjem 
uzemljivača. Zaštita od atmosferskog pražnjenja liftovskog  postrojenja postiže se 
premoštenjem šina vođica lifta u gornjem i donjem delu i povezivanjem na gromobransku 
instalaciju. 
 
       3.  OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 
 
Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 
gradilištu. Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo 
za bezbedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene propisane mere i 
normativi zaštite na radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima 
zaštite na radu. 
 

3. SPISAK PROPISA, NORMATIVA I OPŠTE PRIZNATIH PRAVILA KOJI SU 
KORIŠĆENI 

 
- Zakon o planiranju i izgradnji objekata ( '' Sl.glasnik RS br. 72 / 2009: 81/09 ispravka; 
  64/10 US i 4/11; 121/2012; 42/2013 – odluka US; 50/2013 – odluka US; 98/2013 – odluka 
  US; 132/2014, 145/2014 i 83/18 ); 
- Pravilnik o bezbednosti liftova ( ,, Sl. glasnik  RS ” br. 15/2017 ) od 02.03.2017. god. 
- Bеzbеdnоsnа prаvilа zа kоnstrukciјu i ugrаdnju liftоvа standardi EN81 - 20 i EN 81 – 50;  
- Standardi za liftove SRPS M.D1.500, 510, 511, 520, 550, 556, 557; 
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Sl.glasnik RS, br. 101/2005 ); 
- Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik RS 111/2009 ); 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik  
  SRS  53/1997 );  
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- Zbirka elektrotehničkih propisa ( Sl. list 1975 god. ) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ( Sl.list SFRJ  
  br. 53/88, 54/88 i Sl.list SRJ 28/95 i 1/96 ); 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja  
  SRJ  11/96, SRPS N.B4.803, SRPS IEC 1024-1 i 1024-1-1; 
- Zaštita od električnog udara SRPS N.B2.741.  
 
 

4. Z AKLJUČAK 
 

Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu 
zaštite na radu i zaštite od požara. 
 
 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT                                 ODGOVORNI PROJEKTANT 
MAŠINSKOG DELA                                                 ELEKTRO DELA 
          

                                        
 

________________________                                _________________________                        
Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš.                                Zvonimir V. Rodić, dipl.el.ing. 
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1.5.3 OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

 
INVESTITOR:       Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 
OBJEKAT:        Ekonomski fakultet, Kamenička br. 6, Beograd 
                                       kat. parc br. 369 KO Savski Venac 
 
 
              OBAVEZE INVESTITORA ( ako Ugovorom nije drugačije definisano ): 
 
 
Investitor je obavezan da dovrši sve građevinske radove u voznom oknu i mašinskoj  
prostoriji, kao što su: 
 
- građevinska izrada voznog okna i mašinske prostorije, pri čemu je dozvoljeno vertikalno 

odstupanje od +2 cm i to tako da se obezbede unutrašnje mere prema projektu; 
- građevinska obrada oko ugrađenih elemenata lifta (vrata voznog okna, tehnoloških 

otvora, žaluzina, kutijastih profila, itd.); 
- otvor između mašinskog prostora i voznog okna prema projektu, otvor za provetravanje 

voznog okna sa zaštitnom mrežom; 
- građevinska obrada prednje strane voznog okna pre i po ugradnji vrata, prema podacima 

iz projekta, a u skladu sa propisima za liftove;  
- hidro-izolacija jame voznog okna i mašinskog prostora; 
- vrata mašinske prostorije metalna min. 0,7x1,8 m, sa otvaranjem napolje, sa 

zaključavanjem i otvaranjem iznutra bez upotrebe ključa; 
- slobodan prilaz mašinskom prostoru, zaštićen od atmosferskih prilika  
- čelični nosač ispod plafona u mašinskoj prostoriji prema projektu, nosivosti 5 kN; 
- penjalice u jami voznog okna visine 1800 mm; 
- metalni prozor sa žaluzinama i zaštitnom mrežom dimenzija 700x700 mm u mašinskoj 

prostoriji; 
- dovod naponskog voda u mašinsku prostoriju prema podacima iz projekta; 
- ugradnja razvodne table sa odgovarajućim osiguračima; 
- osvetljenje mašinske prostorije jačine, mereno na podu, 200 lx, kao i osvetljenje voznog 

okna prema liftovskim propisima, napajano sa električne instalacije zgrade; 
- vod za gromobransko uzemljenje u mašinskoj prostoriji i na najvišoj i najnajnizoj tački 

voznog okna povezan na sistem gromobranske zaštite u skladu sa propisima; 
- protivpožarni aparat; 
- izolacija mašinske prostorije i odvođenje toplote koja se dobija u mašinskoj prostoriji 

prema podacima iz projekta, tako da temperatura bude u granicama od +5 C do +40 C 
- obezbeđenje monterima u mašinskoj prostoriji privremenog priključka za trofaznu 

naizmeničnu struju napona 3x220/380 V, 50 Hz sa snošenjem troškova električne 
energije za vreme montaže skela u voznom oknu prema projektu, uključujući montažu i 
demontažu; 

- osiguranje opreme i radova na objektu kod nadležne zajednice osiguranja. 
 
 
ZABRANJENA JE UGRADNJA BILO KOJE OPREME OSIM LIFTOVSKE U VOZNOM 
OKNU I MAŠINSKOJ PROSTORIJI. 
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                                                    OBAVEZE  IZVODJAČA: 
 
 
 
 

1. Ovi uslovi su sastavni deo projekta i izvođač je dužan da se istih pridržava. 
2. Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i zaštiti 

na radu na gradilištu. 
3. Pri izvođenju radova u svemu se pridržavati propisa po SRPS - u, Pravilnika o 

bezbednosti liftova; Pravilnika o zaštitnim merama na radu, kao i svih zahteva datih u 
projektu. 

4. Za sve eventualne izmene u projektu ili odstupanja od projekta zbog primene druge 
vrste materijala, mora da se pribavi saglasnost projektanta. 

5. Pre početka izvođenja radova izvođač je dužan da se detaljno upozna sa stvarnim 
građevinskim stanjem objekta i sve primedbe blagovremeno dostavi nadzornom 
organu putem građevinskog dnevnika. 

6. Pre početka ugradnje lifta rukovodilac radova mora: 
- da se upozna sa projektom i opremom koja se ugrađuje, 
- da proveri prispelu opremu da li odgovara projektu, 
- da izvrši pregled stanja celokupne opreme pre montaže. 

7. Za vreme izvođenja radova izvođač je dužan da vodi građevinski dnevnik i da isti 
uredno popunjava. 

8. Svi zahtevi i saopštenja od strane nadzornog organa i izvođača,moraju se upisati u 
građevinski dnevnik. 

9. Po završetku montaže lifta investitor - korisnik je dužan da izvrši tehničku kontrolu pre 
puštanja u pogon na osnovu čega se izdaje dozvola za upotrebu. Tehnička kontrola 
se vrši prema Pravilniku bezbednosti liftova. Na osnovu izveštaja tehničke kontrole 
investitor je dužan da zatraži  dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za izdavanje 
dozvole. 

 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
  

     
 

                                                                                        

 
                                                                                      ________________________                         
                                                                            Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš. 
 
 
 
 
.  
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INVESTITOR: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

OBJEKAT: Ekonomski fakultet, Kamenička br. 6, Beograd
kat. parc. br. 369 KO Savski Venac

TEHNIČKI PODACI - LIFT L1

Nosivost: Q = 4 kN

Težina kabine: K = 5.5 kN

Težina protivtega: G = 7.5 kN

Brzina dizanja: v = 1.2 m/s VVVF regulisani pogon

Visina dizanja: H = 30.8 m

Prečnik pogonske užetnjače: D = 550 mm

Prečnik odbojne užetnjače: D1 = 400 mm

Obvojni ugao: a = 161.00 °

Ugao klinastog žljeba: g = 35 °

Prečnik užeta: d = 10 mm

Broj užadi: z = 4

Težina užadi za kabinu: g = 0.37 kg/m s = 0.46 kN

Prekidna sila užeta: Fk = 45.1 kN

Težina pratećeg kabla: gk = 0.22 kg/m Hk = 0.14 kN

Težina kompenzacionog lanca: gl = kg/m s1 = kN

Šine T 70 x 65 x 9 lk = 200 cm

A = 9.51 cm2 l = 142.86
iy = 1.4 cm w = 3.09 (tabl.)

qv = 7.47 kg/m G1vodj = 3.31 kN

1.6.1 STATIČKA PROVERA 
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Koeficijent korisnog dejstva postrojenja je h = 0.7

N = ( Q/2 + s - s1 ) * v / h 

N = 4.21 kW

Usvajam elekromotor snage PEM = 6 kW br.uključ = 240 uklj./h

n = 1430 min-1 In = 22.5 A
Ip = 29 A

sa ugrađenim ventilatorom, za napon 3x400/220 V, 50 Hz 

Odabran je REDUKTOR ITAL GEARS tip FT1-480 prenosnog odnosa i = 34

Brzina je:

v = pDn/i60
v = 1.21 m/s      

3.1. KONTROLA UŽADI NA ISTEZANJE

Opterećenje jednog užeta je:

P1 = 1,2(Q + K + s + s1) / z

P1 = 2.99 kN

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = Fk / P1  12
n = 15.10 'ZADOVOLJAVA'

3.2. KONTROLA UŽADI NA SAVIJANJE

Odnos prečnika užetnjače prema prečniku užeta mora zadovoljavati sledeće stepene sigurnosti:

D/d  40
D/d  = 55.00 'ZADOVOLJAVA'

3.3. KONTROLA SPECIFIČNOG PRITISKA UŽADI s obzirom na oblik žljeba ( SRPS M.D1.550 )

Mora biti zadovoljen uslov:

p = 4,5*(Q+K+s+s1)/zDdsing/2  pdop

Dozvoljeni specifični pritisak užadi je:

pdop = (12,5+4vc) / 1+vc

pdop = 7.863636 MPa

1. SNAGA POGONSKOG ELEKTROMOTORA

2. PROVERA BRZINE DIZANJA

3. PROVERA UŽADI 
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gde je vc brzina užeta na pogonskoj užetnjači i jednaka je brzini dizanja.

p = 6.77 MPa 'ZADOVOLJAVA'

T1C1C2/T2  efa , gde je T1/T2 - odnos statičkih sila u užetu, a f = m0 / sing/2 - brojna vrednost trenja.

Koeficijenti C1 i C2 imaju sledeće vrednosti:

C1 = 1.15 za vc = 1.2 m/s

C2 = 1.2 za klinaste žljebove

C1C2 = 1.38 koeficijent ubrzanja

Koeficijent trenja Č.užadi po užetnjači od SL je m0 = 0.09
Za g = 35   i   m0 = 0.09 sledi f = 0.299

Za a = 161.00   i   g = 35   sledi efa = 2.319

Kad protivteg potpuno nasedne na odbojnike, a kabina je gore.
Za postrojenje sa kompenzacionim lancem i pogonom gore:

T1/T2 = G + s / K + Hk + s1

T1/T2 = 1.41

T1C1C2/T2 = 1.95 'ZADOVOLJAVA'

Zatezna čvrstoća za materijal osovine Č.0645 je sm = 60 kN/cm2

a - 90 = 71.00 °
G1 = 1,05G = 7.875 kN

S = Q + K = 9.5 kN

Rezultujuća sila na osovini pogonske užetnjače je:

FR1 = 1,05(S+G1sin(a-90)2+(G1cos(a2

FR1 = 18.00 kN

l = 105 mm
Maksimalni moment savijanja je:
Mmax = FR1*l 

Mmax = 188.9554 kNcm

Moment uvijanja je od tereta (obimne sile):
Mu = Q*D/4 

Mu = 55 kNcm

Kad protivteg potpuno nasedne na odbojnike, a kabina je gore, uslov koji mora biti zadovoljen 
da ne dodje do proklizavanja noseće užadi po pogonskoj užetnjači je:

5. PROVERA OSOVINE POGONSKE UŽETNJAČE

4. PROVERA POGONSKE - VUČNE SPOSOBNOSTI ( SRPS M.D.550 )
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Idealni moment je:

Mi = Mmax1+0,75(a0Mu/Mmax)
2

Mu/Mmax = 0.291

a0 = sdoz/1,73tdoz = soz/1,73*0.8sdoz = 1/1,73*0,8 = 0.72

Mi = 192.04 kNcm

Za usvojeno d = 70 mm sa otpornim momentom W x = 33.6739 cm3 

naprezanje je:

sf = Mi / Wx

sf = 5.703 kN/cm2

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = Mi / Wx  8
n = 10.52 'ZADOVOLJAVA'

Zatezna čvrstoća za materijal osovine Č.0645 je: sm = 60 kN/cm2

Rezultujuća sila na osovini pomoćne užetnjače je:

FR2 = (G-G1sin(a - 90°))2 + (G1cos(a - 90°))2

FR2 = 2.56 kN

Otpori oslonaca su:

FA = FB = FR2 / 2 

FA = FB = 1.28 kN

Najveći moment savijanja je:

Mmax = FA * 6

Mmax = 7.69 kNcm

Za prečnik osovine d = 50 mm    sa    Wx = 12.2718 cm3, naprezanje je:

s = Mmax / Wx

s = 0.63 kN/cm2

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = sm/s  8
n = 95.71 'ZADOVOLJAVA'

Ram kabine je izradjen od Č.0361 sa zateznom čvrstoćom sm = 37 kN/cm2

6. PROVERA OSOVINE POMOĆNE UŽETNJAČE

7. PROVERA RAMA KABINE
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GORNJI NOSAČ je 2 x HOP 160/50/3 sa Wx = 30.140 cm3     l = 96 cm

P=1,2*(Q+K)
P = 11.4 kN

Najveći moment savijanja je na polovini raspona:
Mmax = P*l/4

Mmax  = 273.6 kNcm

Naprezanje je:
s = Mmax/2*Wx

s = 4.54 kN/cm2

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = sm/s  5
n = 8.15 'ZADOVOLJAVA'

BOČNI NOSAČ je 2 x HOP 160/50/3 sa Amin = 6.66 cm2

Naprezanje je:

s = P/2Amin

s = 0.86 kN/cm2

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = sm/s  5
n = 43.23 'ZADOVOLJAVA'

DONJI NOSAČ je 2 x HOP 160/50/3 sa Wx = 30.140 cm3     l = 96 cm

Jednoliko opterećenje je:

q = 1,2(Q+K/2)/2*L
q = 0.042 kN/cm

Maksimalni moment na polovini raspona je:

Mmax = q*l2/8

Mmax = 48.6 kNcm

Naprezanje je:

s = Mmax/2*Wx

s = 0.81 kN/cm2

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = sm/s  5
n = 45.89 'ZADOVOLJAVA'
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Ram kabine je izradjen od Č.0361 sa zateznom čvrstoćom sm = 37 kN/cm2

GORNJI NOSAČ je 2 x UNP10 sa Wx = 41.2 cm3  i l = 91 cm

Maksimalni moment je na sredini raspona:

Mmax = G*l/4

Mmax = 170.625 kNcm

Naprezanje je:

s = Mmax/2*Wx

s = 2.07 kN/cm2

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = sm/s  5
n = 17.87 'ZADOVOLJAVA'

BOČNI NOSAČ je 2 x UNP12 sa p.p. A = 13.5 cm2

Naprezanje je:

s = G/2*A

s = 0.28 kN/cm2

Stepen sigurnosti mora zadovoljiti uslov:

n = sm/s  5
n = 133.20 'ZADOVOLJAVA'

s = 10(Q+K)*w/A

Šine vodjice T 70x65x9 su hladno vučene sa Amin = 9.51 cm4

l = lk/iy
l = 142.86    w = 3.09    vitkost vodjica iz tabele u standardu.

Mora biti ispunjen uslov za izvijanje:

s = 10(Q+K)*w/A  sdop = 140 Mpa - za Č zatezne čvrstoće sm = 37 kN/cm2

s = 30.83 Mpa 'ZADOVOLJAVA'

8. RAM PROTIVTEGA

9. PROVERA VODJICA KABINE (SRPS M.D1.555 i 557)

 Sila kočenja po vodjici za hvatački uredjaj za postupno kočenje, prema SRPS M.D1.556 iznosi 
10(Q+K), odnosno napon izvijanja: 
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U dnu voznog okna, sila koja deluje ispod svake vodjice je:

F1 = Gvodj + (Q+K)

F1 = 12.81 kN

Ispod odbojnika kabine:

F2 = 4(Q+K)

F2 = 38 kN

Ispod odbojnika protivtega:

F3 = 4*G

F3  = 30 kN

11. SILE U MAŠINSKOJ PROSTORIJI

Montažni nosač mora da izdrži silu:

F5 = 5 kN L = 300 cm sm = 37 kN/cm2

Otpori oslonaca su: FA = FB = F5 / 2 = 2.5 kN

Maksimalni moment savijanja je M fmax = F5*l/4 = 375 kNcm

Napon savijanja: sfdoz = sm / 6 = 6.167 kN/cm2

Otporni moment je: Wx = Mfmax / sdoz = 39.5 cm3

Usvajam standardni profil UNP10 sa Wx = 41.2 cm3

(koja zavisi od nosivosti i brzine), mase kabine, protivega i užadi i masa radnika.
F4 = 71 kN

Kapacitet lifta se iskazuje kao broj putnika koji se može prevesti po času.

Q = 5  - nosivost lifta izražena brojem putnika
k = (0,65 - 1) = 0.8  - koeficijent ispune kabine u jednoj vožnji
tc = (2*H/v)+Stz = 78  - vreme trajanja jednog ciklusa (s)

H = 30.8  - visina dizanja (m)
v = 1.2  - brzina vožnje (m/s)
Stz = 50  - zbir svih vremenskih gubitaka u toku jedne vožnje (s)

Kapacitet lifta je:

C = Q*3600*k/tc = 185 putnika/h

10. SILE U DNU VOZNOG OKNA

12. ORIJENTACIONI PRORAČUN KAPACITETA LIFTA

Opterećenje na ploči mašinske prostorije sastoji se od više elemenata, i to:mase pogonske mašine 
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Dužina vodećeg puta koji preostaje za kretanje kabine kada protivteg miruje na sabijenim odbojnicima

Hzp ≥ 0,1 + 0,035 * v² = 0,1+ 0,035 ·1,2² =   0.150 m

Visina sigurnosnog prostora iznad krova kabine kada protivteg miruje na sabijenim odbojnicima

Hs ≥ 1 + 0,035 * v² = 1+ 0,035 ·1,2² =   1.050 m

Visina kabine Hk = 2.2 m, visina vrha voznog okna Hvvo = 3.6 m

Hk + Hs = 3.250 m     < Hvvo = 3.6 m, čime je obezbeđen sigurnosni prostor 

Slobodno rastojanje između plafona voznog okna i najviših tačaka elemenata na krovu kabine
Hzp ≥ 0,3 + 0,035 * v² = 0,3+ 0,035 ·1,2² =   0.350 m

Slobodno rastojanje između plafona voznog okna i najviših tačaka elemenata za vođenje kabine

Hzp ≥ 0,1 + 0,035 * v² = 0,1+ 0,035 ·1,2² =   0.150 m

Jama je dubine 1700 mm, kada kabina miruje na potpuno sabijenim odbojnicima, 
postoji sigurnosni prostor dimenzija 0,5 x 0,7 x 1 m.

ODGOVORNI PROJEKTANT

________________________
Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš.

12. PRORAČUN SIGURNOSNIH PUTEVA
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NAPOMENA: 
 
                                   ELEKTRIČNO NAPAJANJE LIFTA  
 
Glavni napojni vod za lift dolazi od glavnog razvodnog ormana građevinskog objekta u koji 
je ugrađen lift i služi isključivo za napajanje liftovskog postrojenja. 
 
Dovod električne energije za osvetljenje kabine,voznog okna i mašinske prostorije mora biti 
odvojen od napajanja liftovskog postrojenja tako da se on izvodi preko posebnog napojnog 
provodnika ili preko izdvojenog provodnika koji počinje pre glavne sklopke. 
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1.6.3 PREDMER I PREDRAČUN PUTNIČKOG LIFTA 

sa specifikacijom opreme, materijala i radova  
 

INVESTITOR:       Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 
OBJEKAT:        Ekonomski fakultet, Kamenička br. 6, Beograd 
                                       kat. parc br. 369 KO Savski Venac 
 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 
 
Vrsta lifta:                                   električni, putnički 
Broj komada:                             1 
Oznaka lifta:                               L1 
Nosivost:                                    Q = 400 kg / 5 osoba 
Visina dizanja:                           H = 30800 mm 
Brzina vožnje:                            v = 1,2 m/s 
Broj stanica/prilaza:                   n = 9/9 
Označavanje stanica:                ( 0, P2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ), svi prilazi sa iste strane 
Glavna stanica:                          "0" 
Položaj pogonske mašine:         gore, iznad voznog okna 
Lift se ugrađuje:          u postojeće vozno okno – čeličnu konstrukciju 
Tip pogonske mašine:                reduktorska, ITAL GEARS, tip FT2 - 630, Italija, sa 
                                                   motorom snage 6KW, 22,5A i brojem uključaka 240 uk/h  
Pogonska užetnjača:         D  = 550 mm 
Odbojna užetnjača:          D1 = 400 mm 
Noseća užad:          d = 10 mm 
Broj užadi:           z = 4 
Prenosni odnos pogona:            1:1 
Kabina:                                       metalna standardna, kataloška 
            Izvođenje:                       u nosećem čeličnom ramu sa uređajem za postupno 
                                                    kočenje, uređajem za izjednačavanje opterećenja užadi i 
                                                    električnu kontrolu zategnutosti, uređajem za kontrolu  
                                                    zaposednutosti, 
            Dimenzije:                       800x1400x2200 mm 
Obloga stranica kabine:              inox 
Registar kutija:                            kolona, duž cele visine kabine 
Pod:                                            čepasta guma 
Osvetljenje:                                 indirektno u inox spuštenom plafonu 
Ostala oprema:                           rukohvat na zadnjoj strani, ogledalo iznad rukohvata na 
                                                    zadnjoj strani, ventilator, alarm, nužno osvetljenje, interfon, 
Vrata kabine:                               automatska, tip BUS, dimenzija 700 ( 750 ) x 2000 mm 
Vrata voznog okna:                     poluautomatska, jednokrilna, 700 x 2000 mm,  
            Završna obrada:              plastifikacija 
Upravljanje:                                 "Simplex", sabirno u oba smera, mikroprocesorsko, sa 
                                                    pozivnim i registar kutijom, za 9 stanica i 9 prilaza, potvrda 
                                                    prijema poziva, kontrola zapsednutosti, sa pripadajućom 
                                                    elektro instalacijom, veza sa PP – centralom u objektu za 
                                                    požarni program ( u slučaju požara kabina se automatski 
                                                    dovozi u glavnu stanicu, odbravljuju vrata i lift isključuje iz 
                                                    rada ) 
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Režim „ nestanak el. energije ’’:   kabina se automatski dovozi u prvu bližu stanicu i 
                                                     odbravljuju vrata 
Signalizacija: 
                                                   - na svim stanicama: digitalni pokazivač položaja kabine, 
                                                     svetlosni signal smera daljeg kretanja; potvrda prijema 
                                                     poziva, 
                                                   - u kabini: digitalni pokazivač položaja kabine, mikropokretni 
                                                     pozivni tasteri sa svetlosnom i zvučnom registracijom  
                                                     komande i Brajevim oznakama, svetlosni i zvučni signal 
                                                     preopterećenja, dugme za otvaranje vrata; dugme alarma; 
                                                     dugme ventilatora, nužno svetlo. 
 
Električni priključak:                     Pogonski napon 3 x 400 / 230 V, 50 Hz na glavnom 
                                                     prekidaču lifta, u mašinskoj prostoriji sa topljivim 
                                                     osiguračima 3 x 25A, rasveta voznog okna sa 
                                                     naizmeničnim prekidačem u mašinskoj prostoriji i jami 
                                                     voznog okna, sa prekidačem svetla kabine, šuko 
                                                     priključnice sa zaštitnim kontaktom u mašinskoj prostoriji 
                                                     i jami voznog okna. 
 
Električna instalacija:                   Za suvi prostor u mašinskoj prostoriji i voznom oknu, 
                                                     krajnji i predkrajnji prekidači u voznom oknu, stanični  
                                                     prekidači, električni sigurnosni kontakti, prateći kabal 
                                                     kabine, plastični kanali za polaganje elektro provodnika. 
 
Protivteg: 
              Izvođenje:                       Čelične ploče u nosećem ramu od čeličnih profila 
              Položaj:                          Iza kabine 
 
Konzole:                                       vođica kabine i protiv tega sa pripadajućom opremom za 
                                                     učvršćenje 
 
Vozno okno:                                 Postojeća čelična konstrukcija 
Širina x dubina voznog okna:       1100 x 1850 mm  
 
Zadnja spratna visina:                  3600 mm 
                                                     povezivanje metalnih masa u vrhu voznog okna i  
                                                     priključenje na sistem za izjednjačenje potencijala u 
                                                     mašinskoj prostoriji; 
 
Jama voznog okna:                     1700 mm 
                                                     povezivanje metalnih masa u jami i priključenja na 
                                                     gromobransku instalaciju objekta 
 
Predmerom i predračunom je obuhvaćeno i prosecanje otvora za ugradnju prilaznih vrata, 
na limenim oblogama prednje strane voznog okna, kao i ugradnja dodatnih profila na 
čeličnoj konstrukciji, potrebnih za vezivanje vrata.  
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Isporuka, montaža, atestiranje (sertifikacija) i puštanje u rad liftovskog postrojenja, mora biti 
prema važećim standardima, Zakonu o planiranju i izgradnji, Pravilniku o bezbednosti 
liftova, ( Sl.glasnik RS br.15/2017 od 02.03.2017god., evropskim normama EN 81-20/50, 
Direktivi 2014/33/EU i ostalim važećim propisima za ovu vrstu instalacija. 
 
Za projektovanje, isporuku i montažu opreme za ovo liftovsko postrojenje predviđa se oko 
3.4220.000,00 dinara. 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
  

     
 

                                                                                        

 
                                                                                      ________________________                         
                                                                                     Petko J. Gigoski, dipl.inž.maš. 
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