
Народна библиотека  
„Стеван Сремац“ 
Ул. Алексе Маркишића бр. 1 
Сокобања 
Број: 331/1 
17.05.2019. године 
Сокобања 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) РЕКОНСТУРКЦИЈЕ БИОСКОПА „МОРАВИЦА“ ЗА ПОТРЕБЕ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ - НАБАВКА 01/19 

 

Понуђене услуге  морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком 
спецификацијом. 
Наручилац ће код понуђача услуге поручити одмах по сачињавању Извештаја о 
најповољнијој понуди.  
Предмет набавке 01/19, су услуге – Услуге израде пројекта за извођење (ПЗИ) 
реконструкције биоскопа „Моравица“ Сокобања. 
 
Oсновни подаци: 

Инвеститор – Општина Сокобања 

Објекат Биоскоп „Моравица“ Сокобања се налази на Катастарској парцели – к.п.бр. 

4851/6, 4852/4, 4852/3, 4851/7 и 4851/2 у КО Сокобања и укупне је Бруто површине 

872.00 м2, односно Нето површине – 495.69 м2 

Рок за достављање понуда је 21.05.2019. године, до 15:00 сати. 
Рок за извршење услуга не може бити дужи од 20 дана од дана пријема захтева 
Наручиоца. 
 
Контакт особа: Мирјана Жикић, е-mail адреса: sbbiblioteka@mts.rs     
бр.телефона 018/830-251 
 
Опис постојећег стања зграде Биоскопа „Моравица“  
 
Објекат зграде биоскопа је саграђен после другог светског рата (1954) спратности П+1 

(приземље и спрат). Грађен је у зиданом систему без хоризонталних и вертикалних 

армирано-бетонских серклажа. Зидови су од пуне опеке. Кровна конструкција је 

дрвена. Кровни покривач је цреп. Фасада је завршно обрађена фасадним малтером.  

Дограђен је са северне стране тако што је изграђен објекат који допуњује пратеће 

садржаје објекта. Основни објекат у приземљу има улазни део са билетарницом и WЦ-

има за потребе публике, гледалишта са око 180 седишта и позорницу. На спрату објекта 
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се налази кабина са кинопројектором и балконом са одређеним бројем седишта. 

Дограђени објекат има у приземљу гаражу, а на спрату две свлачионице и санитарни 

чвор за извођаће.  

Због лошег одржавања и дотрајалости самог објекта, објекат је данас у 

неупотребљивом стању. Потребно је урадити комплетну реконструкцију објекта, како 

унутра, тако и споља, са комплетном заменом свих инсталација и енергетском 

санацијом самог објекта. На објекту су јасно видљива оштечења од влаге на фасадним 

и унутрашњим зидовима, фасада је у лошем стању, кровна конструкција и покривач, 

подна облога у целом објекту, завршна обрада унутрашњих зидова, унутрашња и 

фасадна столарија, инсталације водовода и канализације, електроенергетске 

инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, нема инсталација грејања, 

нема инсталација проветравања и климатизације, нема инсталација дојаве од 

пожара...  

За предметни објекат прибављено је Решење о одобрењу извођења радова, број ROP-

SBN-1970-ISAW-1/2019 од 12.02.2019. године.   

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ БИОСКОПА МОРАВИЦА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„СТЕВАН СРЕМАЦ“ - НАБАВКА 01/19 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  



2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА 

За потребе извођења радова на реконструкцији објекта потребно је урадити Пројекат 

за извођење. 

Пројекат за извођење радова на реконструкцији објекта урадити у свему према 

важећим законима и правилницима о изградњи објеката у складу са класом и наменом 

објекта и у складу са Идејним пројектом на основу кога је издато напред наведено 

Решење, а који се састоји из:  

-Пројекта архитектуре 

-Пројекта хидротехничких инсталација 

-Пројекта електроенергетских инсталација 

-Пројекта машинских инсталација 

-Пројекат спољашњег уређења 

-Елабората заштите од пожара 

 

Поред Пројекта за извођење потребно је урадити и 

- Главни пројекат заштите од пожара 

- Пројекат система за дојаву пожара 

- Елаборат енергетске ефикасности 

Наведене пројекте и елаборате урадити у свему према класи и намени објекта и 

важећим правилницима и законима. 

Пројектом за извођење предвидети могућност фазног извођења радова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

Рок и начин плаћања: 

 

(Понуђачу није дозвољено да тражи аванс) 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок извршења услуге: 

(Не може бити дужи од 20 дана од дана пријема 

Захтева наручиоца за извршење услуга) 

 

Место извршења услуге: Народна библиотека „Стеван 

Сремац“ – Биоскоп „Моравица“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Бр. Назив и опис услуге  
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Јединична 
цена 
контроле 
у 
динарима 
без ПДВ 

Укупно 
понуђена 
цена у 
динарима 
без  ПДВ 

Укупно 
понуђена 
цена у 
динарима 
са  ПДВ 

1. Израда пројекта за извођење 
радова (ПЗИ) реконструкције 
биоскопа „Моравица“ у 
Сокобањи 

- Пројекат архитектуре 
- Поројекат 

електроенергетских и 
сигналних инсталација 

- Пројекат 
хидротехничких 
инсталација 

- Пројекат машинских 
инсталација 

- Пројекат спољашњег 
урежаја 

- Главни пројекат 
стабилног система за 
дојаву пожара 

- Главни поројекат 
заштите од пожара 

- Елаборат енергетске 
ефикасности 
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о
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Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 


