
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Република Србија 
Град Београд                          
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН  

 
 
 

Конкурсна документација за 
јавну набавку радова 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ 
ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА КП 1253/1, 

1253/2 и 1254 КО СУРЧИН 
 
 

отворени поступак 
 

јавна набавка број  52/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Октобар 2016. године 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
 
 

  
 

 
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-07-
404-59/2016, Решења о образовању комисије за јавну набавку IV-07-404-59/2016-1, 
припремљена је: 
  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији и 

адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО 
Сурчин  ЈН бр 52/2016 

 
Конкурсна документација садржи: 

Назив поглавља Образац  Страна 
Општи подаци о јавној набавци  3 
Подаци о предмету јавне набавке  3 
Техничка спецификација  Образац 1 4 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
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Упутство понуђачима како да сачине понуду  12 
Општи подаци о понуђачу и начин подношења понуде Образац 2 21 
Општи подаци о подизвођачу Образац 3 22 
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди Образац 4 23 
Образац понуде Образац 5 24 
Модел уговора  25 
Потврда о обиласку локације Образац 6 32 
Образац трошкова припреме понуде Образац 7 33 
Образац изјаве о независној понуди Образац 8 34 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Образац 9 35 
Потврда референтног наручиоца Образац 10 36 
Референтна листа Образац 11 37 
Изјава о одговорном извођачу радова Образац 12 38 
Изјава о кадровском капацитету Образац 13 39 
Изјава о средству обезбеђења за добро извршење посла Образац 14 40 
Образац структуре ценe са предмером и предрачуном радова и  
упутством како да се попуни 

Образац 15 41 

 
Koнкурсна документација садржи укупно 170 страна. 
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  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градска општина Сурчин 
Адреса: Војвођанска 79, Сурчин 11271 
Интернет страница: www.surcin.rs 
ПИБ: 103583030  МБ: 17587714 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 52/2016 je набавка радовa – Извођење радова на санацији и 
адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Јелена Јанковић и Јасмина Николић 
javnenabavke@surcin.rs 
 
 

  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

1. Предмет јавне набавке бр. 52/2016 је набавка радова - Извођење радова на 
санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 
1254 КО Сурчин  

 
Назив и ознака из општег речника набавки: 
45000000 – Грађевински радови 
 
2. Партије 
Предметна набавка није обликована по партијама 
 
 
  

3 



 
 
 

  
 

ОБРАЗАЦ 1 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Радови се изводе на постојећим објектима јавне намене на катастарској парцели 

1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин у Војвођанској улици број 109 Сурчину. 
Радови започињу одмах по испуњењу уговорних  услова за почетак радова. 

Максимални рок извођења радова  је 75 календарских дана од дана увођења у 
посао. Понуде у којима је наведен рок завршетка радова ван дозвољеног, сматраће се 
неприхватљивим и неће се даље разматрати. 

Гарантним роком мора да буде обухваћена пуна гаранција за изведене радове и 
примењене материјале у року од најмање 2 године од дана примо-предаје. 

Сви радови се изводе на начин и према следећим условима: 
 Уговор за извођење предвиђених радова закључиће се између инвеститора и 

извођача  а на основу одобреног пројекта. 
 У понуди морају бити обухваћене цене за: сав потребан материјал одговарајућег 

квалитета, увозне царинске и друге трошкове за увозну опрему, сав транспорт 
материјала, како спољни, тако и унутрашњи на самом градилишту, сви путни и 
транспортни трошкови за радну снагу, целокупан рад на извођење инсталације 
укључујући припремне и завршне радове, односно понуде треба да обухвате све 
трошкове реализације. 

 У цену по јединици мере урачуната је квалитетна израда свих радова и уграђеног 
материјала. Извођач доказује квалитет извештајем и атестима за све врсте радова по 
важећим прописима и закону о изградњи објеката са применом ХТЗ и ППЗ заштите 
на раду са посебним освртом на безбедност и сигурност радне снаге у смислу 
стабилних скела и подграда, везаних и причвршћених мердевина са (по новим 
прописима датим обликом заштите код изласка са мердевина/повратним путем 
силаска). Код свих грађевинско-занатских радова условљава се употреба стручне 
радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим Српским стандардима 
(СРПС), просечним нормама и описима уз предмер и предрачун и пројекат, 
УКОЛИКО НИЈЕ ЕКСПЛИЦИТНО ДРУГАЧИЈЕ НАЗНАЧЕНО ТЕКСТОМ 
УГОВОРА. Обрачун готових радова вршиће се према важећимим нормама у 
грађевинарству, а по јединици мере датој у одговарајућој позицији и описима из 
предмера и предрачуна и пројекта. 

 Инсталације и постројења морају се извести тако да у свему одговарају пројекту и 
условима произвођача опреме, као и у складу са важећим прописима и 
стандардима. Свако одступање од пројекта дозвољено је само уз претходну 
сагласност пројектаната и надзорног органа, а све измене се морају унети у 
грађевински дневник. 

 Гарантни рок за квалитет монтажних радова је рок предвиђен законским 
прописима, уколико у уговору није другачије одређено. За уграђену опрему важи 
гаранција произвођача. Гарантни рок тече од дана техничког пријема изведених 
радова, под условом да комисија за технички пријем да позитивно мишљење. 
Уколико се на захтев произвођача технички пријем не изврши благовремено 
гарантни рок тече од истека рока када је пријем требало извршити. 

 Сваки квар који се догоди на објекту у гарантном року а проузрокован је испоруком 
лошег материјала или несолидном израдом, дужан је извођач да на први позив 
инвеститора отклони о свом трошку, без икаквих накнада од стране инвеститора. 
Ако се извођач радова не одазове на први позив инвеститора, овај има право да 
позове другог извођача ради отклањања квара, а трошкови у том случају у 
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потпуности падају на терет извођача радова. 
 Сав употребљени материјал мора бити најновије фабричке производње, доброг 

квалитета и обраде. Материјал не сме да има фабричких грешака и мора одговарати 
прописима (нормама) за фабрикацију одговарајућих материјала, односно важећим 
стандардима у Републици Србији. Уграђени материјал мора имати атестну 
документацију по важећим прописима. За уграђивање неисправног односно 
неодговарајућег материјала, извођач сноси сву одговорност и сносиће сам трошкове 
демонтаже неисправног материјала, набавке и поновне монтаже исправног. 

 Ако надзорни орган буде захтевао испитивање неког материјала, извођач ће га 
поднети на испитивање овлашћеној установи, а трошкове, уколико материјал 
одговара, наплаћује посебно као вишак рада, с тим што има право на споразумно 
продужење рока. Уколико уверење докаже да материјал не одговара стандардима, он 
се одмах уклања са градилишта, а трошкови падају на терет извођача. Ако није 
другачије договорено, сав материјал предвиђен за уградњу мора бити нов, тј. 
неупотребљаван. 

 Уколико извођач изведе инсталацију у свему по одобреном пројекту и са 
материјалом предвиђеним овим пројектом, сноси одговорност за исправно 
функционисање система само у погледу извршених радова, квалитета материјала и 
кaпацитета појединих елемената. Самовољно мењање пројекта од стране извођача  
забрањено је. За мање измене у односу на усвојени пројекат довољна је сагласност 
надлежног органа. Уколико се укаже потреба за већим изменама пројекта, онда је 
потребно да пројектант преради пројекат и тако прерађени пројекат мора се 
упутити поново на одобрење инвеститору. 

 Ако извођач за време монтаже примети да се морају извести накнадни радови, који 
нису обухваћени у уговореном предмеру, дужан је да о томе благовремено обавести 
инвеститора. Инвеститор ће проценити оправданост накнадних радова и ако их 
прихвати покренуће одговарајућу законску процедуру. По уговарању накнадних 
радова и ако их прихвати покренуће одговарајуће законску процедуру. По 
уговарању накнадних радова Инвеститор ће обавеститити Надзор, који ће кроз 
градилишну документацију наложити те радове Извођачу. 

 Извођач радова мора за поједине стручне радове ангажовати и имати на градилишту 
руководеће техничко особље које има законско право за руковање таквим радовима. 
Сви радници морају имати одговарајуће квалификације и стварно стручно знање 
потребно за извођење радова на датој врсти инсталације. Надзорни орган има право 
и дужност да путем грађевинског дневника нареди извођачу да са градилишта 
одстрани нестручно особље. 

 Сви  произвођачи опреме, оруђа за рад и уређаја на механизован погон дужни су да 
приликом испоруке дају кориснику атест одговарајуће стручне установе у складу са 
важећом законском регулативом у вези безбедности и здравља на раду. 

 При извођењу радова извођач мора водити рачуна да се не оштете околни објекти, 
да се што мање оштети сам објекат на коме се изводе радови и да се не оштете 
друге, већ изведене инсталације. Сваку учињену штету, намерно или због 
недовољне стручности, немарности или необазривости, извођач је дужан да 
отклони или надокнади трошкове за њено отклањање. 

 Све отпадке и смеће које извођач са својим радницима при извођењу ових радова 
начини, дужан је да о свом трошку однесе са градилишта на место где му се одреди. 

 Мере безбедности запослених радника на овом послу дужан је да преузме сам 
извођач у свему по важећим прописима. 

 Финансијске обавезе између инвеститора и извођача међусобно се регулишу 
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уговором у коме се регулише и начин исплате. 
 За време извођења радова извођач је дужан да на градилишту води грађевински 

дневник. Вођење грађевинског дневника врши се у складу са одредбама важеће 
законске регулативе и правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и 
грађевинског дневника. У њему морају бити уписане све промене и одступања од 
главног пројекта. Грађевински дневник оверава и потписује надзорни орган (испред 
Инвеститора) и одговорни извођач радова испред Извођача. 

 Поред грађевинског дневника одговорни извођач радова количине и квалитет 
уграђеног материјала и опреме правда грађевинском књигом коју оверава стручни 
надзор у складу са важећом законском регулативом.Грађевинска књига служи као 
основ за састављање ситуације за наплату, као и за трајно документовање обима 
изведених радова. Грађевинска књига мора бити оверена од стране инвеститора а 
оверавају и потписују је надзорни орган и одговорни извођач. 

 Извођач је дужан да по завршетку радова изради и преда инвеститору упутство за 
руковање инсталацијом. Ово упутство се израђује у три примерка од којих један 
мора бити застакљен, урамљен и постављен на место доступно руковаоцу 
градилишта. 

 Ако извођач утврди да радови  неће бити завршени у уговореном року, услед његове 
грешке, потребно је да бар десет дана пре истека рока поднесе инвеститору захтев 
за продужење рока са образложењем разлога који су довели до кашњења. 

 Уколико би било изведено мање радова него што је предмером предвиђено и 
уговором уговорено, извођач  нема право на обештећење.  

 Током извођења радова инвеститор мора обезбедити лице које ће вршити стручни 
надзор за његове потребе. Ово лице (надзорни орган) мора испуњавати услове 
прописане важећим Законом о изградњи објеката и поседовати одговарајуће 
стручне квалификације. Надзорни орган врши у име инвеститора стручни надзор 
над извођењем радова, усклађује динамику извођења радова и даје потребна 
упутства извођачу. Он треба да усмери радове на градилишту на такав начин да не 
дође до непотребних рушења, измена и сл. За уредно извођење радова надзорни 
орган је директно одговоран инвеститору. 

 Име надзорног органа саопштава се извођачу писмено пре почетка радова. 
Надзорни орган оверава грађевинску књигу, дневник, ситуацију и друга службена 
документа. 

 Извођач је на градилишту одговоран једино надзорном органу и са њиме 
комуницира путем грађевинског дневника. Налози надзорног органа телефоном или 
усмено представљају обавезу за извођача тек када се упишу у грађевински дневник. 
Надзорни орган је обавезан да у облику решења одговори на све захтеве извођача 
дефинисане у дневнику, и то у року од осам дана. У противном надзорни орган је 
одговоран за продужење рока и надокнаду штете настале услед застоја. 

 Као завршетак радова сматра се дан када извођач поднесе надзорном органу 
писмени извештај о завршетку уговорених радова и овај то писмено потврди у 
грађевинском дневнику, односно писмено затражи од инвеститора да се обави 
технички преглед и пријем објекта од стране надлежне комисије.  

 Наручилац задржава право измене појединих радова, као и право промене количина 
појединих позиција. Обрачун ће се извршити према стварно израђеним радовима и 
измереним количинама на лицу места, без обзира на количине у предмеру и 
предрачуну. 

 Извођач радова сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова и 
евентуално причињену штету трећим лицима. 
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 Радови се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и 
комуникација грађана, не оштећује инфраструктура и не оштећује или нарушава 
околина и природна средина и здравље и безбедност присутних или пролазника. 

 Понудом морају бити обухваћени сви радови из описа – спецификације радова.  
 Демонтирани материјал и опрема је власништво Наручиоца. Демонтаже елемената 

који су од интереса за Наручиоца је потребно обавити пажљиво, уз минимизацију 
оштећења демонтираних елемената. Демонтирани материјал се одлаже на 
место/места по налогу Наручиоца, или се одвози на места по налогу Наручиоца која 
нису удаљенија од градске депоније. 

 По завршетку радова извођач је дужан да околину градилишта доведе у првобитно 
стање. 

 
Обилазак локације је обавезан. Пре достављања понуде, а ради сагледавања 

обима задатка, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у 
присуству представника Наручиоца. Наручилац ће организовати обилазак локације, али 
само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених 
лица понуђача. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације што ће се 
евидентирати од стране наручиоца на Обрасцу потврде о обиласку локације. У случају  
недостављања Обрасца потврде о обиласку локације у саставу понуде 
потенцијалног понуђача, овереног од стране наручиоца, иста ће бити одбијена као 
неприхватљива. Пријаве за обилазак локације се достављају на имејл: 
javnenabavke@surcin.rs. Пријаве за обилазак локације  морају стићи најмање пет дана 
пре рока за предају понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани понуђач ће 
бити обавештен у року од 24 часа од пријема пријаве, на исти начин како је доставио 
пријаву. 
 
Тачан опис и количине потребних радова дати су у оквиру обрасца 15-Образац 
структуре цене са предмерим радова који је саставни део конкурсне 
документације 

 
________________________ 

Потпис одговорног лица 
 
Напомена: понуђач својим потписом потврђује да је упознат са техничком 
спецификацијом за предмет набавке.  
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 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

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

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

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

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

3) Да 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. 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  

1.3. 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 
 

1.4. Поред обавезних услова понуђачи треба да докажу испуњеност 
ДОДАТНИХ  УСЛОВА и то: 

1.4.1. Пословни капацитет 
Понуђач је дужан да докаже да је у периоду 2013, 2014 и 2015 године, 
закључио најмање 5 (пет) уговора који имају за предмет извођење радова, са 
различитим наручиоцима, при чему укупна вредност свих  изведених радова 
заједно не може бити мања од 20.000.000 динара без ПДВ-а. 

1.4.2. Кадровски капацитет 
Да има најмање 20 радно ангажованих лица, од којих су:  
- минимум 1 инжењер носилац лиценце 400 или 401 
- минимум 1 инжењер носилац лиценце 410 или 411 
- минимум 1 инжењер носилац лиценце 430 
- минимум 1 инжењер носилац лиценце 450 
- минимум 1 инжењер безбедности и заштите на раду са положеним 
стручним испитом  
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1.4.3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Од понуђача се захтева да има: 
Камион носивости минимум  1,5 t 
минимум 1 средство за вертикални транспорт расутог материјала 
носивости најмање 500 кг 

1.4.4. Финансијски капацитет 
Од понуђача се захтева: 
Да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда. 

 
1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 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; 

4) Испуњеност услова из члана 75. Став 2. Закона понуђач доказује достављањем 
изјаве (Образац 9 ) 

 

9 



 
 
 

  
 

Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
1. Испуњеност пословног капацитета понуђач  доказује достављањем: 

- Потврде референтних наручилаца (Образац  10) и фотокопије уговора  
- Попуњеног, потписаног и овереног образца  референтне листе (Образац 11) 

2. Испуњеност кадровског капацитета понуђач доказује достављањем  
- Изјаве о кадровском капацитету (Образац 13) уз који се прилаже фотокопије 

тражених лиценци 
- потврда Инжењерске коморе о важећој лиценци за одговорног извођача 

радова (да је измирена обавеза плаћања чланарине комори и да им одлуком 
Суда части издата лиценца није одузета) 

- Изјава о одговорном извођачу радова - Образац 12 
3. Испуњеност техничког капацитета понуђач доказује достављањем фотокопије 

важеће саобраћајне дозволе и пописа основних средстава или фотокопија 
уговора о поседовању или закупу. 

4. Испуњеност финансијског капацитета понуђач доказује достављањем 
Потврде из банке да у задњих 6 месеци није био у блокади. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 
Лице уписано у регистар понуђача, који води организација надлежна за 
регистрацију привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) није дужно 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно да 
доставља доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4) уз обавезу да у понуди 
јасно наведу да се налазе у Регистру понуђача, уколико на тај начин желе да 
докажу испуњеност услова.  
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 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком (јемствеником) у 
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати поједини листови, односно прилози. 
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: Градска општина Сурчин, Војвођанска 79, 11271 Сурчин, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку број 52/2016- Извођење радова на санацији 
и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО 
Сурчин - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
14.11.2016. године до 12.00 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. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремене понуде, наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
   Понуда мора да садржи: 

 Попуњене потписане и печатом оверене  обрасце који се налазе у конкурсној 
документацији (Обрасци 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 и 15) 

 Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора 
 Тражене доказе којима се доказује испуњеност услова из члана 75.И 76.  Закона 
 Тражена средства обезбеђења 

 
2. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама 
 

    4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено 
  
 
 

12 



 
 
 

  
 

   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: Градска општина 
Сурчин, Војвођанска 79, 11271 Сурчин, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку бр 52/2016 - Извођење радова на санацији и 
адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр 52/2016- Извођење радова на санацији и 
адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин - 
НЕ ОТВАРАТИ“ 
 „Опозив понуде за јавну набавку бр 52/2016- Извођење радова на санацији и 
адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр 52/2016- Извођење радова на санацији 
и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин 
- 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 бр.2, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу бр. 2 и бр. 3. 
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 бр.3 наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
тражени конкурсном документацијом, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су тражени 
конкурсном  документацијом, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши сукцесивно,  на основу документа који испоставља понуђач, а којим 
је потврђено  да су радови извршени. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 
Максимални рок извођења радова је 75 календарских дана  од дана увођења извођача у 
посао. Понуде у којима је наведен рок завршетка радова ван дозвољеног, сматраће се 
неприхватљивим и неће се даље разматрати. 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.4 Захтев у погледу гарантног рока на изведене радова 
Гаранција за изведене радове у поступку јавне набавке радова – Извођење радова на 
санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 
КО Сурчин,  не може бити краћа од 24 месеца од дана пријема завршених радова. 
Гаранција за изведене радове биће издата од стране Извођача радова, након завршетка 
и пријема радова од стране Наручиоца.  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену понуде, поред грађевинском материјала су укључени и трошкови доставе и 
истовара грађевинског материјала. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
  
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
Градска општина Сурчин, Војвођанска 79, 11271 Сурчин, електронске поште на e-mail: 
javnenabavke@surcin.rs 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 52/2016 – 
Извођење радова на санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на 
КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
14. 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.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
Уколико понуђачи понуде и исти рок извођења радова, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања. 
 
17. 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  
(Образац 9). 
  
18. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач је дужан да уз понуду  достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 
вредности од 5 од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за 
озбиљност понуде  треба да траје најмање колико и важење понуде.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду 
уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 
посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани 

понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
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гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од 
укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 
тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail javnenabavke@surcin.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 два 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 седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 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 понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00  динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП;  Градска општина Сурчин, ЈН 52/2016- Извођење радова на санацији и 
адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин  
   (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, или  
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, или  
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), или  
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  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
20. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће  
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 
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21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
 
22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се укупна вредност може 
повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све 
у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015, 68/2015). 
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ОБРАЗАЦ 2 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
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  
 

 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити начин подношења понуде) 
А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Врста правног лица (заокружити) 
А) МИКРО 
Б) МАЛО 
В) СРЕДЊЕ 
Г) ВЕЛИКО 
Д) ФИЗИЧКО 
 
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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 ОБРАЗАЦ 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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ОБРАЗАЦ 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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ОБРАЗАЦ 5 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок  плаћања 
(мах 45 дана) 

 

 
Рок важења понуде  
(мин 40 дана од дана отварања) 
 

 

 
Рок извођења радова 
(мах 75 дана) 

 

 
Гарантни рок на изведене радове 
(Мин 24 месецa) 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде изабрана. 
 Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом. 
 У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу 

морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи. 
 Модел уговора мора бити потписан и оверен. 
  

 
МОДЕЛ   УГОВОРА  О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  

НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ  ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
НА КП 1253/1, 1253/2 И 1254 КО СУРЧИН 

 
Закључен између: 
 

1. Градске општине Сурчин,  са седиштем у Сурчину, Војвођанска 79, ПИБ 
103583030, Матични број: 17587714, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа 
председник Стеван Шуша 
 
И 

 
2. _______________________ са седиштем у ________________, 

улица_______________ бр.__, ПИБ _______________ Матични број: 
________________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа ________________ 
 

3. _____________________ (подаци о учеснику у заједничкој понуди) 
_____________________ 

4. _____________________ (подаци о подизвођачу) 
_____________________ 
 

Основ уговора:  
Јавна набавка број: 52/2016 
Број и датум одлуке о додели уговора: ___________ (попуњава наручилац) 
Понуда  изабраног понуђача бр. ________ од _____________(попуњава наручилац) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је извођење радова на санацији и адаптацији постојећих 
објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин у свему према понуди 
изабраног понуђача заведеној код наручиоца под бројем бр. ________  дана  
_____________(попуњава наручилац). 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 

Вредност радова из члана 1. Овог уговора, без обрачунатог припадајућег пореза, 
износи: ___________________________ динара (словима: 
_____________________________________________________________ 
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Вредност радова  из предходног става добијена је на основу описа количина и 
јединичних цена из понуде Извођача. 

Јединичне цене из понуде извођача су непромењиве за време на које је овај 
уговор закључен. 

Коначна вредност извршених радова утврдиће се применом јединичних цена на 
стварно извршене количине радова, с тим што евентуални вишак у количини радова, 
пре извођења истих, мора бити одобрен од стране надзорног органа и наручиоца. 
 Уколико би било изведено мање радова него што је предмером предвиђено и 
уговором уговорено, извођач  нема право на обештећење.  
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да плаћање радова из члана 2. Став 1. Овог уговора 
изврши на рачун Извођача број  ___________________ код банке ________________ по 
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији потписаним и овереним од стране 
надзорног органа и Наручиоца, најдуже у року од ____ дана од дана пријема ситуације. 
 
РОК ИЗВОЂЕЊА 

Члан 4. 
 

Извођач је обавезан да уговорене радове изврши у року од ________ 
календарских дана од дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

Ако Извођач не изврши уговорене радове у року из предходног става, својом 
кривицом, дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну за сваки календарски дан 
закашњења у висини од 1 промила, с тим што износ овако одређене уговорне казне не 
може прећи 5% (пет посто) од вредности уговорених радова.  

Уговорену казну, из предходног става, Извођач ће платити по коначном 
обрачуну. 

У случају да је неуредним и неблаговременим извршењем уговорних обавеза од 
стране извођача наручиоцу нанета штета, Наручилац има право да поред уговорне 
казне захтева и накнаду штете од извођача. 

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење уговорених радова у 
случају: 

- када наступе објективне околности које подразумевају сваку околност чије 
наступање, трајање или престанак не зависи од воље извођача (временски услови и 
друго...) 

-када се одговарајућим прописом забрани извођење појединих радова у 
одређеним условима 

-када то предложи надзорни орган, а наручилац сматра да је предлог основан 
Извођач нема право на продужење рока без изричите сагласности наручиоца. 

 Ако извођач утврди да радови  неће бити завршени у уговореном року, услед његове 
грешке, потребно је да бар десет дана пре истека рока поднесе инвеститору захтев за 
продужење рока са образложењем разлога који су довели до кашњења. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА  

Члан 5. 
 
Извођач је обавезан да: 

- Радове изведе према техничкој документацији, а у складу са важећим 
прописима, нормативима и правилима струке 

26 



 
 
 

  
 

- У објекат угради опрему и материјал који по квалитету одговара ономе што је 
предвиђено техничком документациом, техничким условима и техничким 
стандардима 

- У току извођења радова предузима све мере за обезбеђење сигурности објекта, 
радова, уређаја, инсталација и мере за заштиту радника  

- На градилишту води све потребне књиге и документацију о грађењу: 
грађевински дневник, грађевинску књигу и др. 

- Преда наручиоцу технички и функционално исправан објекат 
- У свему поштује понуду која је саставни део уговора 
- Да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме за извођење уговором преузетих радова 
- Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 

обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа 
свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, 
прописа о заштити животне средине, и радно правних прописа за време укупног 
трајања извођења радова да предаје радова Наручиоцу. 

- Да се строго придржава мера заштите на раду 
- Да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење 
радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме уређаја и 
постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова извођења радова 

- Да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недеостатака у гарантном року за изведене радове 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране 
Наручиоца 

Члан 6. 
 

Извођач се обавезује да у току извођења радова из члана 1. Овог уговора на 
видном месту истакне таблу коју набавља о свом трошку. 

На табли из става 1. Овог члана морају бити наведени подаци о објекту, 
инвеститору-наручиоцу радова, врста радова који се изводе, одговорном пројектанту, 
издатом одобрењу за изградњу, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка 
изградње објекта, колика је вредност радова. 
 

Члан 7. 
 

Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће 
предузети све потребне мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, 
околине и заштите животне средине. 

Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и 
опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова. 

Уколико извођач радова не изврши обавезе из става 1и 2. овог члана, одговоран 
је и сноси потпуну одговорност за насталу штету. 
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Члан 8. 
 

Извођач радова је обавезан, уколико приликом извођења радова примети да је 
предложено решење технички неисправно, лоше или неусаглашено, са грађевинским 
објектима или другим инсталацијама, да о томе одмах обавести инвеститора и тражи 
измену пројекта. Такође, ако извођач радова утврди да се услед грешке у пројекту или 
услед погрешних упутстава инвеститора, тј његовог надзорног органа радови изводе на 
штету трајности, стабилности, функционалности и квалитета, одговара сам за насталу 
штету ако на ове чињенице не упозори инвеститора. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9. 
 

Извођач је дужан да преда наручиоцу: 
1) У року од 10 дана од дана закључивања овог уговора, банкарску гаранцију за 

добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог 
ПДВ-а која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив 
наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дуже од дана истека 
уговорне обавезе, и  

2) Приликом коначне примопредаје радова, банкарску гаранцију за отклањање 
недостатка у гарантном року  у износу од 10% од вредности уговора без 
обрачунатог ПДВ-а, која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на 
први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дуже од дана 
истека гарантног рока. 

Уколико Извођач не преда гаранцију за добро извршење посла у наведеном року, 
сматраће с да овај уговор није ни закључен.  

Уколико извођач не преда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у 
наведеном року, Наручилац има право да Извођачу не исплати износ од 10% од укупне 
вредности Уговора без ПДВ-а. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10. 
 

Наручилац је обавезан да: 
- уведе извођача у посао 
- Извођачу уредно плаћа изведене радове на начин и у роковима који су 

дефинисани овим уговором 
 

Члан 11. 
 

Привремене ситуације се могу достављати Наручиоцу по окончању радова за 
поједине фазе, односно позиције из предмера и предрачуна уговорених радова, или за 
набавку материјала када је то оправдано, а окончана ситуација по извршеној 
примопредаји свих радова и изради коначног обрачуна. 

Вредност окончане ситуације са ПДВ-ом не може бити мања од 10% од укупне 
вредности Уговора без ПДВ-а. 

Наручилац се обавезује да овери примљене ситуације преко надзорног органа у 
року од 3 дана од дана пријема ситуације 
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Наручилац  може оспорити износ исказан у ситуацијама у погледу количине 
извршених радова, појединачне цене, квалитета извршених радова, врсте извршених 
радова и слично. 

Уколико Наручилац оспори део исказане вредности радова у привременој 
ситуацији, као и у окончаној ситуацији, остаје у обавези да у уговореном року исплати 
неосопрену вредност радова. 

О спорном износу радова и разлозима оспоравања Наручилац је дужан да 
обавести Извођача у року од 3 дана од дана пријема ситуације, чији је обрачун оспорен. 

 
СТРУЧНИ НАДЗОР 

Члан 12. 
 

Наручилац је дужан да, у року од 5 дана од дана закључења уговора, Извођача 
писмено обавести о лицима овлашћеним за праћење радова по Уговору 

Извођач је обавезан да у року из става 1. Овог члана одреди одговорне 
руководиоце за извођење радова и о томе извести Наручиоца. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за радове који су предмет овог уговора износи _______ месеци од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје радова који су предмет овог 
уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, 
као и упутства за руковање. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 
као сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року, Наручилац има 
право да те недостатке отклони на рачун извођача реализацијом гаранције, и уколико је 
вредност радова на отклањању недостатка већа од износа на који гласи гаранција, 
директном наплатом потраживања од извођача. 

Извођач није обавезан да отклони недостатке који су настали као последица 
нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења објекта од стране 
Наручиоца и трећих лица. 

 
ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

 
Члан 14. 

 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести 
стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца 
мења обим уговорених радова. 
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Члан 15. 
 

Извођач може и без предходне сагласности Наручиоца уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде 
или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у 
току израде пројектне документације. 
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца и Инвеститора.  

 
Члан 16. 

 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 

бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора.    
Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА    

Члан 17. 
 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
стручног надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три 
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка 
уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему 
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном 
року,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.  
 

Члан 18. 
 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из понуде. 
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РАСКИД УГОВОРА 
Члан 19. 

 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као 
и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора;  

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 20. 
 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора 
ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. 
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која 
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова 
новог извођача за те радове. 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове 
обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник 
комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском 
обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговора. 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 21. 
 

Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и 
реализацији уговора, Наручилац  и Извођач ће првенствено решавати споразумно.  

Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће решити пред 
надлежним судом у Београду. 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

За све што овим уговором није регулисано примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као одредбе Посебних 
узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 
Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по три примерка. 
 
ЗА НАРУЧИОЦА             ЗА ИЗВОЂАЧА 
________________      _______________________ 
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Образац 6 
 

ПОТВРДA О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
 
Дана ___________________ .2016. године, од стране понуђача  ___________________ 
________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради 
учествовања у отвореном поступку јавне  набавке  за  

 
Извођење радова на санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на 

КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин 
 
по позиву за достављање понуда који је  Градска општина Сурчин објавила на 
Порталу јавних набавки  и својој интернет страници 
 
Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
 
                  Представници  Наручиоца  
 

           
____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
 
НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду. 
 У случају  недостављања Обрасца потврде о обиласку локације у саставу понуде 

потенцијалног понуђача, овереног од стране наручиоца, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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ОБРАЗАЦ 7 
 

 
  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Јн 52/2016 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
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. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 8 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 52/2016- Извођење радова на санацији и адаптацији 
постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

 
 
  

34 



 
 
 

  
 

 
 

 

ОБРАЗАЦ  9 
 
 
 

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

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ______________________ у поступку јавне набавке број 52/2016- 
Извођење радова на санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 
1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин, поштовао је обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 10 

 
 

Назив референтног 
 Наручиоца:___________________ 
Седиште: _____________________ 
Улица и број: __________________ 
Телефон: _____________________ 
Матични бр. ___________________ 
ПИБ : _________________________ 
 
У складу са чланом 77. Став 2. Тачка 2. Подтачка 1. Закона о јавним набавкама, 
достављамо вам  
 

П О Т В Р Д У 
 о изведеним радовима на основу закључених уговора 

 
Којом потврђујемо да са  Извођачем  ______________________ 
У периоду 2013, 2014 и 2015 године, имамо закључен уговор који има за предмет 
извођење радова и да је понуђач у потпуности реализовао уговором преузете обавезе. 
 
 
Назначити број уговора и датум закључења:   __________________________ . 
Назначити вредност уговора (без ПДВ-а): _______________________ без ПДВ 
 
Потврда се издаје на захтев Извођача _________________ 
Седиште:______________________   ул. ______________ , бр. ______ , ради учешћа у 
јавној набавци радова број 52/2016- Извођење радова на санацији и адаптацији 
постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин, и друге 
сврхе се не може користити.  
Место: ____________ 
Датум: ____________ 
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 
 

Референтни наручилац 
 

_____________________ 
Потпис и печат овлашћеног лица 

 
Напомена: У обзир се узимају искључиво уговори који имају за предмет радове; 
потребно  је  најмање пет  уговора; укупна вредност сих наведених  уговора заједно не 
може бити мања од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. У обзир се узимају различити 
референти наручиоци.  
Уз потврду је потребно приложити фотокопије уговора 
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ОБРАЗАЦ 11 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

ЈН 52/2016 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО СУРЧИН 

 
Понуђач: ____________________ (навести назив) 
 
А) самостално  
Б) подноси заједничку понуду 
Заокружити начин подношења понуде 
 
Ред. 
Бр. 

Референтни наручилац Број и  
Датум 
уговора 

Уговорена 
вредност 
(без ПДВ-а) 

Напомена само 
за чланове 
групе 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

УКУПНО БЕЗ ПДВ   
 
НАПОМЕНА:  

- Укупна вредност свих  уговора заједно не може бити мања од 20.000.000,00 
динара без ПДВ-а. 

-  у колону „напомена“ уноси се назив члана групе који за дати, назначени случај 
даје референцу . Колона „напомена“ се односи искључиво на наступ чланова 
групе 

 
Датум           ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
 
              М.П. 
 
____________           _________________ 
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ОБРАЗАЦ  12 
 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ 
ИЗВОЂАЧУ РАДОВА 

 
_________________________  (навест назив понуђача) 

 
Одговорни извођач радова по поступку јавне набавке број 52/2016- Извођење радова на 
санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 
КО Сурчин јесте: 
 
Име и презиме Број  лиценце Основ радног ангажовања 
  А) радни однос (одређено или 

неодређено време) 
Б) уговор о делу 
В) уговор о повременим и 
привременим пословима 

 
Напомена: у колони „основ радног ангажовања“ заокружити ознаку а или б или в, у 
зависности од основа ангажовања одговорног извођача радова. Наручилац дозвољава 
све горе наведене основе. 
 
 
 
Датум           ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
 
              М.П. 
 
____________           _________________ 
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ОБРАЗАЦ 13 
 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

Понуђач /назив понуђача/  ____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да има најмање  ______ радно ангажованих лица и то:  

Ред. 
Бр. 

Име и презиме Основ радног 
ангажовања 

Напомена (само за 
чланове групе у 
заједничкој понуди) 

Број 
лиценце 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
Напомена: 

- У колони „основ радног ангажовања“  уноси се основ радног ангажовања и то: радни 
однос на неодређено/одређено време, уговор о делу, уговор о привременим и 
повременим пословима 

- Наручилац дозвољава све горе наведене основе 
- У колони „напомена“ уноси се назив члана групе код кога је радно ангажовано 

конкретно наведено лице. Колона „напомена“ се односи искључиво на наступ чланова 
групе у заједничкој понуди 

- У колони број лиценце уноси се број лиценце за лице у питању 
- У образац 13 се уписују и инжењери и остала ангажована лица са којима понуђач 

испуњава тражени услов. За лица која поседују лиценцу уписати број лиценце у табелу, 
а за  остала лица са којима понуђач испуњава услов кадровског капацитета у колони  
„број лиценце“  понуђач оставља празна поља уколико они не поседују неку лиценцу. 

- Уколико Понуђач нема запослено лице на пословима безбедности и здравља на раду, 
довољно је да приложи лиценцу привредног друштва које је ангажовано на обављању 
послова безбедности и здравља на раду уз уговор о таквом ангажовању. 

Потпи и печат 
________________ 
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ОБРАЗАЦ 14 

 

 
И З Ј А В А 

О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
1. Понуђач ____________________________ (навести назив понуђача) са седиштем у 
____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
ИЗЈАВЉУЈЕ, да ће  у случају да буде изабран у својству најповољнијег понуђача по 
набавци бр. 52/2016- Извођење радова на санацији и адаптацији постојећих објеката јавне 
намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин, Наручиоцу доставити: 
 
Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 
“наплативу на први позив и без приговора” у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ, и 
са роком важности који је 30 дана дужи од дана предвиђеног за испуњење уговорних обавеза 
(престанка важења уговора) и сагласни смо да исту Наручилац има право да активира у случају 
да у потпуности или делимично не извршавамо своје уговорне обавезе или их не извршавамо 
на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. 
 
Наведену банкарску гаранцију доставићемо одмах по закључењу уговора, а најкасније у року 
од 10 дана по његовом закључењу. 
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавазе, понуђач је 
обавезан да важност банкарске гаранције продужи. 
 
 
 
 
 
Датум __________године       ПОНУЂАЧ 

  М.П.       (НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 
         
   ______________________________________ 

                                           (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 15 
 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА И  
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку; 
 уписати укупну цена без ПДВ-а за сваку ставку  то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама  
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 
 Уколико понуђач не попуни све ставке обрасца структуре цене, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива 
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А.1.1-АДАПТАЦИЈА

I

1.

м1 120,00

2. Набавка и постављање табли упозорења.

пауш

3.

м2 289,70

4.

пауш

Предмер и предрачун
А.1-ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ДЕМОНТАЖА  АЗБЕСТНОГ  КРОВНОГ  ПОКРИВАЧА

Скидање кровног покривача од салонитних плоча. 

Радове обављају посебно заштићени радници у 

складу са прописима.

Обрачун по м2 косе пројекције крова.

Постављање и демонтажа заштитне ограде са 

колском и пешачком капијом. 

Обрачун по м1.

Скупљање азбестне прашине са скеле усисивачем 

два пута у току дана.

5.

Обрачун по м2.

м2 562,26

6. Паковање азбестног отпада у пластичне вреће.

Обрачун паушално. пауш

7. Стално квашење фасадних азбестних плоча.

Обрачун по дану.

дана 5,00

8.

м2 200,00

Монтажа и демонтажа фасадне скеле са заштитним 

јутаним параванима. 

Обрачун по м2.

Скупљање азбестне прашине са крова  и таванске 

плоче после демонтаже салонитних кровних плоча.
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9.

пауш

10.

пауш

11.

пауш

Израда и постављање градилишног WС-а са чесмом 

у непосредној близини. 

Обрачун паушално.

Трошкови преузимања-опасних материја-азбестно-

цементнихи кровних салонит плоча (за које не 

постоје домаћи капацитети за трајно депоновање или 

збрињавање) од стране за то регистрованог 

предузећа које одобри инвеститор, ради њиховог 

транспортовања, привременог складиштења и извоза.

Обрачун према рачуну + 6% манипулативни 

трошкови.

Постављање контејнера за смештај алата, опреме и 

техничког особља. 

Обрачун паушално.

12.

м2 82,00

13.

м3 6.100,00

Трошкови паковања (у пластичне вреће дим. 

90x90x110 цм), транспорта и збрињавања заједно са 

осталим опасним отпадом, уклоњене земље из 

Позиције 12; у којој могу бити садржане честице 

отпадног азбестног материјала.

Обрачун по м3.

Скидање слоја земље испод простора фасадне скеле 

у ширини од 0,70 м по обиму тротоара око објекта, 

дебљине д=7 цм; скидање слоја земље дебљине д=10 

цм испод привремене депоније опасног отпадног 

материјала на градилишту дим. 6,0x4,0 м, а након 

њеног уклањања. 

Обрачун по м2.

УКУПНО  ДЕМОНТАЖА  АЗБЕСТНОГ  КРОВНОГ  ПОКРИВАЧА
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II ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА

1.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м1.

202,00= м1 202,00

2.

Демонтажа олука, самплекса, кровних ивица,  

олучних вертикала, опшивки солбанака, димњака и 

других елемената. 

Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 км. 

Пажљиво скидање кровних летви за покривање 

салонитом са кровне конструкције. 

Летве претходно отпрашити усисивачем од азбестне 

прашине  (посебно обрачунато). 

Летве пажљиво скинути, утоварити у камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену 

до 15 км. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м2 косе пројекције.

289,70= м2 289,70

3.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м2 косе пројекције.

289,70= м2 289,70

4. Скидање пода од керамичких плочица у мокрим 

чворовима, постављених у цементном малтеру. 

Обити плочице и скинути подлогу до бетонске 

плоче. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

Скидање дрвене двоводне кровне конструкције. 

Кровну конструкцију претходно отпрашити 

усисивачем од азбестне прашине  (посебно 

обрачунато). 

Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.
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Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2 пода.

просторије: 3, 4, 5, 19, 20, 22, 23, 24

2,60+1,33+1,33+1,65+1,47+2,99+1,57+1,34= м2 14,28

5.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2 пода.

просторије:1, 2, 10

4,90+15,52+27,81= м2 48,23

6.

одвести на градску депонију. 

Скидање пода од виназа. 

Виназ скинути, упаковати, утоварити у камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену 

до 15 км.

Скидање пода од керамичких плочица  постављених 

на слоју лепка. 

Скинути плочице и очистити подлогу до постојећег 

тераца.

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2 пода.

просторије: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

м2 108,10

7.

Обрачун по комаду.  

34,00= ком 34,00

8.

Пажљива демонтажа и поновна монтажа прозорских 

решетки. 

Демонтиране решетке сместити на градилишну 

депонију и монтирати након уградње нове фасадне 

столарије и израде термоизоловане фасаде.

У цену урачунати и евентуалну прераду решетки. 

Решетке очистити од нечистоћа и рђе, извршити 

импрегнирање и бојење бојом за метал у два слоја. 

После постављања решетке боју поправити.  

Ценом је обухваћен материјал, ,рад, радна скела и 

транспорт.

Пажљива демонтажа  дрвених врата. 

11,83+12,07+12,26+4,00+6,86+11,40+10,81+14,97+9,2

6+11,15+3,49=
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Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по комаду.  

површине до 2,00 м2

ком 29,00

површине од 2,00 - 5,00 м2

ком 3,00

9.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по комаду.  

површине до 2,00 м2

ком 13,00

површине од 2,00 - 5,00 м2

Пажљива демонтажа  дрвених прозора. 

Демонтиране прозора склопити, утоварити на 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 км.

Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену 

до 15 км.

површине од 2,00 - 5,00 м2

ком 17,00

10.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по м2.  

м2 7,20

11.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по м3.  

Пажљива демонтажа улазних металних застакљених 

врата са претходним вађењем стакла. 

Материјал очистити, утоварити на камион и одвести 

на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 

километара.

Рушење зидова од гитер блокова. 

Рушење зидова извести заједно са серклажима, 

надвратницима и свим облогама на зиду. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Отвори се одбијају.  
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м3 3,79

12.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по м2.  

3,93*2,80*3-0,85*2,00*3-0,75*2,00+2,11*0,90= м2 28,31

13.

(2,25*2+1,80)*2,80*0,30+1,55*0,90*0,30*2-

1,45*2,45*0,30-1,70*1,70*0,25-1,70*1,30*0,25=

Пажљиво рушење преградних зидова од пуне опеке д 

= 12 цм. 

Рушење зидова извести заједно са серклажима, 

надвратницима и свим облогама на зиду.

Приликом рушења обратити пажњу да се не растресу 

зидови који остају. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Пажљиво рушење преградних зидова од опеке д = 7 

цм. 

Рушење зидова извести заједно са серклажима, 

надвратницима и свим облогама на зиду.

Приликом рушења обратити пажњу да се не растресу 

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по м2.  

1,77*2,80*2-0,75*2,00= м2 8,41

14.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по м2.  

Обијање малтера   са унутрашњих зидова, као и 

керамичких плочица  и сокле са зидова.  

Обити плочице и малтер и кламфама очистити 

спојнице до дубине 2 цм. 

Површине опека очистити челичним четкама и 

опрати зидове водом. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Приликом рушења обратити пажњу да се не растресу 

зидови који остају. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 
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м2 639,34

15.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м2 пробијеног отвора.  

дим отвора  90*200 цм

м2 2,50

просторије: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

(11,34+16,05+2,76+1,44+1,44+7,06+20,49+14,32+13,8

7+9,03+10,79+13,61+13,54+15,06+20,49+14,40+20,02

+18,15+7,02+17,88+5,22+4,90)*2,80-3,02*2,40-

1,00*2,00*2-0,90*2,00*29-1,55*2,00*2-1,55*2,50-

0,75*2,00*8=

Пробијање преградног зида од опеке д = 12 цм. за 

израду отвора врата. 

Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе 

зидна маса. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

У цену улази зидарска обрада отвора и евентуално 

подупирање

16.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м2.  

161,00= м2 161,00

17.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2.  

(28,57*2+11,59*2)*0,75= м2 60,24

Скидање опшивке стрехе. 

Издвојити употребљив материјал, утоварити у 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 км. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.

Рушење тротоара од бетона д = 10 цм. 

Рушење тротоара извести заједно са скидањем 

подлоге.  

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.
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18.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2.  

22,00= м2 22,00

19.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по комаду.  

4,00= ком 4,00

Демонтажа металне ограде степеништа и терасе. 

Ограду пажљиво демонтирати, делове ограде 

очистити и сложити у магацин, за поновну употребу, 

или утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 15 км.

Демонтажа каљевих пећи. 

Пећи демонтирати изнети, утоварити на камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену 

до 15 км.

УКУПНО  ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА
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III ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м3.

(6,45+1,75*2)*0,50*1,40= м3 6,97

2.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м3.

Ручни ископ земље III категорије за темеље. 

Ископ извести према пројекту и датим котама. 

Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 

Ископану земљу превести колицима, насути и 

нивелисати терен или утоварити на камион и одвести 

на градску депонију.

Ручни ископ земље III категорије за приступни пут за 

инвалиде. 

Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне 

стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану 

земљу превести колицима, насути и нивелисати 

терен или утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.

100,00*0,20= м3 20,00

3.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

((6,45+1,75*2)*0,50+12,48+161,00+100,00)*0,10= м3 27,85

4.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м3.

9,50= м3 9,50

5.

Набавка и разастирање шљунка испод темеља, подне 

плоче и тротоара  у слоју од 10 цм.      

Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити 

и фино испланирати.

Насипање ископа земљом. 

Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом 

и набити до потребне збијености. 

За насипање користити земљу депоновану приликом 

ископа и новонабављену.

Планирање и нивелисање терена са ископом до 20 

цм. 
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Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м2.

280,00= м2 280,00

УКУПНО  ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

Све површине грубо и фино испланирати са 

тачношћу од +/-2 цм. 

У цену је урачунато и потребно попуњавање и 

набијање, односно скидање земље. 

Вишак земље утоварити на камион и одвести на 

градску депонију.
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IV БЕТОНСКИ  РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

(6,45+1,75*2)*0,50*0,30= м3 1,49

2.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

(6,30+1,90*2)*0,20*1,0= м3 2,02

Бетонирање армирано бетонских темеља бетоном 

МБ 30. 

Темељ армирати по упутству пројектанта

Бетон уградити и неговати по прописима. 

У цену улази  оплата и арматура.

Бетонирање армирано бетонских темељних зидова 

бетоном МБ 30 у потребној оплати. 

Израдити оплату и армирати по упутству пројектанта

Бетон уградити и неговати по прописима. 

У цену улази  оплата и арматура.

3.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

14,00= м2 14,00

4.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

261,00= м2 261,00

Бетонирање приступне стазе за инвалиде, тротоара и 

платоа, дебљине 10 цм, бетоном МБ 20. 

Тротоаре урадити по узору на постојеће.

Горњу површину обрадити по упутству пројектанта 

и бетон неговати.

Бетон уградити и неговати по прописима. 

Бетонирање армирано бетонског пода на тлу, 

дебљине 10 цм, бетоном МБ 20, армиран и пердашен.

Под армирати мрежастом арматуром, према пројекту 

и статичком прорачуну и бетонирати. Арматура 

улази у цену пода. 

Горњу површину испердашити и бетон неговати.
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5.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

79,00= м1 79,00

6.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

Набавка материјала и израда полумонтажне 

таванице, типа „Ферт“, дебљине 16+4 цм. 

Ослонце ребара изравнати цементним малтером. 

Свако ребро мора бити наслоњено минимум 5 цм на 

ослонац и арматура препуштена још 10 цм. 

3а распоне веће од 3,0 м. поставити ребра за 

укрућење

Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима. 

Пре бетонирања извршити прање ослонца. 

Бетонирати бетоном марке МБ 30. 

У цену улазе и фетне-носачи са подупирачима.

Набавка и постављање бетонских ригола, димензија 

40x25x12 цм. 

Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 

1:2. 

Спојнице фуговати и риголе очистити.

18,50= м2 18,50

УКУПНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ
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V ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м3

м3 5,05

2.

6,30*2,80*0,25+1,90*2*2,80*0,20-0,65*1,60*2*0,25-

1,55*2,50*0,25=

Зазиђивање отвора прозора в врата опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. 

Пре зидања у постојећем зиду одштемовати 

шморцеве за превез. 

Опеку пре уградње квасити водом. 

Зидање извести у правилном слогу, а спојнице по 

завршеном зидању очистити до дубине 2 цм.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Набавка материјала и зидање зидова гитер 

блоковима дим  19/19/25цм у продужном малтеру 

1:2:6. 

На пројектом предвиђеним местима урадити АБ 

вертикалне серклаже што улази у цену.

Дебљина зида је 25 цм. 

По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 

2 цм.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

Обрачун по м3

м3 4,80

3.

Обрачун по м2.

(3,56+2,30+2,00)*2,80= м2 22,01

Зидање преградних зидова дебљине 12 цм пуном 

опеком 25*12*6,5 цм у продужном малтеру размере 

1:2:6, са израдом серклажа. 

У висини надвратних греда, или на висини од 205 цм 

урадити армирано бетонске серклаже димензија 

12x20 цм. 

Марка бетона је МБ20, а арматура серклажа 2Ø8, 

узенгије Ø 6/25. 

Превез радити на пола опеке, а везу са осталим 

зидовима на правилан начин. 

По завршеном зидању спојнице очистити. 

У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и 

помоћна скела.

транспорт.

(1,00*1,60+0,65*0,60*3+0,40*1,60+0,85*2,00*3+0,55*

0,90+0,69*2,50)*0,25=

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.
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4.

Обрачун по м2.

0,85*2,00*2+1,00*2,78= м2 6,18

5.

Зазиђивање отвора отвора у преградним зидовима д 

= 12, опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. 

Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве 

за превез. 

Опеку пре уградње квасити водом. 

Зидање извести у правилном слогу, а спојнице по 

завршеном зидању очистити до дубине 2 цм. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 6 

цм, као подлоге. 

Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, 

очистити и опрати. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирати је рабиц плетивом, постављеним у 

средини слоја.

Кошуљицу фино испердашити и неговати је док не 

очврсне.

просторије: 16, 19, 23

4,17+3,74+3,94= м2 11,85

6.

просторије: 3, 4, 5, 17, 18

5,81+4,24= м2 10,05

очврсне.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

Израда рабициране цементне кошуљице у паду, 

просечне дебљине 6 цм, као подлоге. 

Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, 

очистити и опрати. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3. 

Армирати је рабиц плетивом, постављеним у 

средини слоја.

Кошуљицу фино испердашити и неговати је док не 

очврсне.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.
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7.

Обрачун по м2.

Малтерисање унутрашње стране фасадних зидова од 

опеке исушивим малтером Izolit DRYER, „Драмин“ 

Земун или одговарајуће. 

Izolit DRYER је једнокомпонентни прашкасти 

производ грубе (за основни слој) и фине (за завршни 

слој) гранулације. 

Уграђен, омогућава испаравање капиларне влаге и 

задржава растворене соли, „шалитру“. 

Подлога на коју се наноси Izolit DRYER може бити 

опека, камен, бетон, опекарски или бетонски блок. 

Основни слој припремити мешањем, три минута, 

Izolit DRYER-а са водом у односу 7,5:1 и нанети у 

слојевима дебљине 1 цм, са размаком од једног дана 

између слојева. 

Нанете слојеве неговати прскањем ситним 

капљицама, да нанети материјал не „прегори“. 

Завршни слој припремити мешањем са водом у 

односу 4,2:1 и нанети у слоју дебљине до 0,5 цм на 

овлажену површину. 

Након три дана, малтер се може даље обрађивати, 

глетовати и бојити дисперзионим бојама. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

225,00= м2 225,00

8.

Обрачун по м2.

510,00= м2 510,00

Малтерисање унутрашњих зидова од опеке 

продужним малтером 1:3:9 у два слоја. 

Пре малтерисања зидне површине очистити и 

испрскати цементним млеком. 

Први слој, грунт, радити продужним малтером од 

просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча.

Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и 

нарезати га.

Други слој справити са ситним и чистим 

песком,"дунавац", цемента и креча и нанети преко 

првог слоја. 

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.
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9.

надвратна греда  215*30*20 цм

1,00= ком 1,00

Израда челичног надвратника за израду отвора за 

врата. 

Израда надвратника се изводи уграђивањем  2 

челична I 200 носача обострано у зидове а у свему 

према опису и детаљу статичара.

На местима предвиђеног ослањања челичних носача 

прво се изведу бетонски јастуци у висини ослањања 

челичних носача.

Са једне стране зида издуби се хоризонтални шлиц  у 

који се постави челични I носач на већ припремљене 

бетонске јастуке и који се залије ЕКСМАЛ 

малтером.

Исти поступак понови се и за другу страну зида. 

После овог се приступа сечењу постојећих зидова од 

опеке  и рабицирању и малтерисању носача.

У цену улази и зидарско обрађивање отвора. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, рад, радна 

скела и подупирање.

Обрачун по комаду надвратне греде комплет са 

бетонским јастуцима, челичним носачима, ексмалом, 

рабицирањем и малтерисањем.

1,00= ком 1,00

УКУПНО  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
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VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

275,00+19,54+5,33+3,98= м2 303,85

2.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Заштитни премаз дрвених елемената крова. 

Дрвене елементе конструкције крова, заштитити од 

инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три 

премаза, хемијским средством, по избору 

пројектанта. 

Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове 

грађе. 

Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. 

На местима ослонаца поставити слој Крабероида и 

греде анкеровати. 

Урадити све прописане тесарске везе кровних 

елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично. 

275,00+19,54+5,33+3,98= м2 303,85

3.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

275,00+19,54+5,33+3,98= м2 303,85

4.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

275,00+19,54+5,33+3,98= м2 303,85

Набавка и постављање дашчане подлоге преко 

кровне конструкције. 

Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне 

јелове даске, оптималне дужине поставити на додир 

и заковати.

Набавка материјала и летвисање крова летвама 

2x24/48 мм, попречно и подужно преко дашчане 

оплате, за стварање ваздушног простора испод 

покривача и покривање фалцованим црепом. 

Летвисање извести сувим, правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне дужине. 
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5.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

72,00= м2 72,00

VII ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ

1. Набавка и постављање фалцованог црепа тип 

Continental PLUS или одговарајуће. 

Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. 

У цену улазе и постављање снегобран црепова,  

слемена и грбина од слемењака у продужном 

Набавка и опшивање стрехе крова јеловом 

ламперијом. 

Поставити првокласну, суву и без чворова јелову 

ламперију, дебљине 16 мм, а ширине и дужине по 

избору пројектанта. 

Ламперију заштитити лазурним премазом по избору 

инвеститора а што улази у цену.

У цену улазе и лајсне.

УКУПНО  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини крова.

292,00+19,54+3,98+5,50= м2 321,02

УКУПНО  ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ

малтеру.
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VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

нова кровна плоча

15,40=

нова подна плоча

14,50=

просторије: 3, 4, 5, 16, 17, 18

2,76+1,44+1,44+9,57+1,66+1,42=

укупно м2 53,00

Набавка материјала и израда хоризонталне  

хидроизолације у мокрим чворовима и на новој 

подној и кровној плочи  двоструким премазом 

полимер модификованим цементним малтером 

SikaLastic 150 ,  или одговарајуће. 

Наноси се у два слоја, глетерицом или четком са 

утискивањем  пластичне мрежице у први слој. 

Хидроизолацију уздићи уз зидове мин. 20 цм што је 

обухваћено ценом.

2.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

275,00+19,54+5,33+3,98= м2 303,85

3.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

16,50= м2 16,50

Набавка и постављање камене вуне у облику врло 

тврдих плоча, дебљине 12 цм, густине 150 кг/м³. 

Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију  

равних кровова. 

Набавка и постављање камене вуне у облику тврдих 

плоча,  дебљине 24 цм, густине 130 кг/м³. 

Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију 

између рогова на кровној плочи, по детаљима и 

упутству пројектанта.
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4.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини крова.

292,00+19,54+3,98+5,50= м2 321,02

5.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

нова кровна плоча

15,90= м2 15,90

Набавка и постављање на поду термоизолационих 

плоча, Styrodur 3035 CS BASF, дебљине 10 цм, од 

екструдиране полистиролске пене, масе 35 кг/м³. 

Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и 

упутству произвођача. 

Набавка и постављање прикивањем кровне 

водонепропусне и паропропусне  фолије.

Кровну фолију поставити преко дашчане подлоге 

прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим 

ексерима са широком главом. 

Прикована ивица се преклапа 15 цм. 

Наставке трака поставити наизменично, померене 

најмање за 50 цм.

6.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

у крову

275,00+19,54+5,33+3,98=303,85

нова кровна плоча

15,40=

нова подна плоча

14,50=

укупно м2 333,75

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Набавка и постављање једног слоја полиетиленске 

фолије. 

Фолију поставити са преклопима од 30 цм.
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IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

69,00= м1 69,00

2. Израда и монтажа висећих полукружних олука од 

поцинкованог лима, развијене ширине 33 цм, ширине 

олука 15 цм и дебљине 0,60 мм. 

Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 цм и летовати калајем.

Држаче висећих олука урадити од поцинкованог 

флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. 

Олуке извести по пројекту, детаљима и Техничким 

Израда и монтажа самплекса изнад висећег олука од 

поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, 

дебљине 0,60 мм. 

Самплекс спојити са олуком у виду дуплог контра 

фалца и залетовати калајем.

Самплекс извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

69,00= м1 69,00

3.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

22,00= м1 22,00

прописима за ову врсту радова.

Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, 

развијене ширине до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 

0,60 мм. 

Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 мм и да се залетују калајем.

Поцинковане обујмице са држачима поставити на 

размаку од 200 цм. 

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.

Олуке извести по пројекту, детаљима и Техничким 

прописима за ову врсту радова.
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4.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

55,00= м1 55,00

5.

Обрачун по м1 спољне ивице димњака.

Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, 

поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, 

дебљине 0,60 мм. 

Опшивање извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.

 УКУПНО  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ

Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене 

ширине  40 цм, дебљине 0,60 мм. 

Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. 

Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. 

Опшивање димњака извести по детаљима и упутству 

пројектанта. 
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X ФАСАДЕРСКИ   РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал,  транспорт и рад.

345,00= м2 345,00

2. Набавка материјала и обрада фасадних површина  и 

Набавка и постављање фасадних, хидрофобних 

изолационих плоча од тврдо пресоване камене вуне,  

дебљине 120 мм, са припремом за израду фасаде од 

акрилног малтера. 

Фасадне плоче од минералне вуне поставити као 

термо и звучну изолацију фасаде лепљењем 

грађевинским лепком и анкерисати их специјалним  

ПВЦ типловима са широком главом (мин 8 ком/м2). 

Преко плоча нанети три слоја грађевинског лепка, 

утиснути по целој површини  два слоја стаклене 

мрежице, по детаљима и упутству произвођача. 

У цену улазе и сва потребна ојачања углова, 

постављање почетних профила и других потребних 

елемената.

Обрачун по м2  фасаде без одбијања отвора али и без 

додавања шпалетни.

2.

345,00= м2 345,00

Набавка материјала и обрада фасадних површина  и 

димњака танкослојним  силиконско силикатним 

малтером  тип CERESIT  или одговарајуће. 

Припрему површина и наношење малтера радити 

према упутствима произвођача.

Боја и структура малтера по избору инвеститора.

Ценом је обухваћен материјал, рад  и транспорт.

Обрачун по м2  фасаде без одбијања отвора али и без 

додавања шпалетни.
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3.

415,00= м2 415,00

Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 

скеле.  

УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радове, у свему по важећим прописима и 

мерама ХТЗ -а. 

Скела мора бити статички стабилна, анкерована за 

објекат и прописно уземљена. 

На сваких 2 м висине поставити радне платформе од 

фосни. 

Са спољне стране платформи поставити фосне на 

"кант". 

Целокупну површину скеле покрити јутаним или 

ПВЦ засторима. 

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за 

употребу статичар. 

Користи се за све време трајања радова.  
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XI ПВЦ   СТОЛАРИЈА

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Израда и постављање ПВЦ улазних врата.  

Врата  израђена од вишекоморних ПВЦ профила са 

прекинутим термичким мостом  и са ојачањем од 

нерђајућих челичних  профила. 

Уградња преко подесивих  челичних анкера. 

Застакљење по шеми, термопан стаклом д= 4+16+4 

мм, са спољашњим нискоемисионим стаклом и 

испуном од аргона. 

Прозор  дихтовати  пурпеном  а стакло  ЕПДМ гумом 

вулканизованом  на угловима.

Максимални коефицијент топлотне проводљивости 

је Ug=1,5 W/м²К. 

Делове  преграда који се не застакљују  затворити 

одговарајућим  термо панелом. 

Надсветло је фиксно. 

Преграду  снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у. 

Отварање у свему према шеми. 

Боју профила и окова одређује Инвеститор. 

Израда у свему по шеми и детаљима произвођача

Обрачун по комаду.

поз 1       улазни портал са двокрилним вратима

димензије         302*240 цм ком 1,00

поз 2      улазна врата

димензије          155/250 цм ком 3,00

поз 3      улазна врата

димензије          100/200 цм ком 1,00

поз 4      балконска врата

димензије      72+155+72/240 цм ком 1,00
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2.

Све мере проверити на лицу места.

Израда и постављање једноструких ПВЦ прозора, 

застакљених термоизолационим стаклом. 

Прозори су израђени од вишекоморних ПВЦ 

профила са прекинутим термичким мостом  и са 

ојачањем од нерђајућих челичних  профила. 

Уградња преко подесивих  челичних анкера.

Застакљење по шеми, термопан стаклом д = 4+16+4 

мм, са спољашњим нискоемисионим стаклом и 

испуном од аргона. 

Прозоре  дихтовати  пурпеном  а стакло  ЕПДМ 

гумом вулканизованом  на угловима. 

Максимални коефицијент топлотне проводљивости 

за цео прозор  је Ug=1,5 W/м²К. 

Прозор снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у. 

Отварање у свему према шеми, око доње 

хоризонталне и  вертикалне осовине.

Уз прозор предвидети неопходне покривне лајсне, 

солбанке од пластифицираног алуминијумског лима 

са заптивним маскицама и унутрашње клупице од 

екструдираног ПВЦ-а дебљине 20 мм. 

Боју профила и окова одређује Инвеститор.

Израда у свему по шеми и детаљима произвођача.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 5        јк прозор                          дим. 65/65 цм ком 2,00

пос 6        јк прозор                          дим. 60/60 цм ком 2,00

пос 7        јк прозор                          дим. 65/160 цм ком 3,00

пос 8        дк прозор                       дим. 155/160 цм ком 12,00

пос 9       вк прозор                          дим. 350/60 цм ком 1,00

пос 10      дк прозор                          дим. 123/160 цм ком 1,00

пос 11      дк прозор                         дим. 120/110 цм ком 1,00

пос 12      јк прозор                         дим. 65/50 цм ком 3,00

УКУПНО  ПВЦ  СТОЛАРИЈА
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XII ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 1        јк врата                          дим. 100/200 цм ком 1,00

Набавка и монтажа једнокрилних дрвених врата у 

штоку од пуног дрвета - чамовине прве класе.

Крило је у раму од пуног дрвета - чамовина прве 

класе, обострано обложено МДФ-ом д= 4 мм и 

испуњено је картонским саћем.

Врата су снабдевена стандардним оковом и цилиндар 

бравом са три кључа, три  шарке по висини, 

одбојником и свим покривним лајснама а  двокрилна 

и снапером за фиксирање једног крила.   

Крило и шток бојити основном бојом и ПУ бојом два 

пута, са свим предрадњама, по шеми столарије  и 

детаљима. 

Отварање врата у свему према шеми столарије.  

Шток извести у ширини зида и опшити лајснама. 

Застакљена врата застаклити пескираним стаклом 

дебљине 6 мм, а надсветло равним стаклом д=4 мм. 

На поду поставити гумени одбојник. 

пос 2        јк врата                          дим. 90/200 цм ком 5,00

пос 3        јк врата                          дим. 85/200 цм ком 5,00

пос 4        јк врата                          дим. 105/200 цм ком 1,00

пос 5        јк врата                          дим. 110/200 цм ком 1,00

пос 6        јк врата                          дим. 80/200 цм ком 2,00

пос 7        јк врата                          дим. 75/200 цм ком 5,00

пос 8       дк врата                          дим. 155/200 цм ком 1,00

 УКУПНО   ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА
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XIII БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 1                                  дим. 949/110 цм ком 1,00

пос 1а                                дим. 892/110 цм ком 1,00

пос 1б                                дим. 692/110 цм ком 1,00

Ограда на тераси и степеништу израђена од црне 

браварије. Рукохвати су од бешавних челичних цеви 

Ø50 мм. 

Вертикални носачи су челични кутијасти профили 

50/50 мм. 

Испуна је од челичних кутијастих профила 20/20 мм. 

на растојању од 12 цм. 

Вертикални носачи се учвршћују  у бетон на поду 

преко анкер плочица и сви спојеви се покривају 

розетнама.  

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, 

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

2.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 2                                  дим. 120/600 цм ком 3,00

3.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 3                                  дим. 200/80 цм ком 2,00

Набавка и уградња отирача за обућу на улазу у 

објекат. 

Отирач је са рамом од алуминијумских профила 

димензије 120/60 цм, и испуном од таласасте гуме.

Рам уградити тако да буде у равни са завршном 

обрадом пода улаза.

Набавка и уградња челичне надстрешница изнад 

улаза у објекат. 

Конструкција је од челичних кутијастих профила 

50/50 мм.

Покривч је  од лексана  д = 10 мм који је директно 

причвршћен за челичну конструкцију.
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4.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 4                                  дим. 65/160 цм ком 3,00

пос 5                                  дим. 123/160 цм ком 1,00

Израда и монтажа решетки  на прозорима. 

Решетке израдити од  челичних кутијастих профила 

30*30, 20*20, 10*10 мм  и челичних флахова  у свему 

по шеми браварије. 

Спојеве и варове идеално израдити, очистити и 

обрусити. 

Пре уградње решетку очистити од корозије и 

прашине, брусити и опајати. 

Нанети импрегнацију, основну боју и извршити 

уградњу. 

Након уградње поправити основну боју и  обојити 

бојом за метал у два слоја 

у тону по избору инвеститора. 

Израда у свему према шеми.

5.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 6                                  дим. 80/50 цм ком 3,00

Набавка и постављање табле са називом објекта.  

Табла је фиксирана за фасадни зид. 

Димензија табле је 80/50 цм 

Tабла је месингана дебљине д=0.6 мм и 

причвршћена за фасадни зид анкерима  и шрафовима 

- према детаљима произвођача.  

Величина слова на табли је од 5-6 цм.

На све детаље сагласност даје Инвеститор.
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6.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 7                                  дим. 403/110 цм ком 1,00

Набавка и постављање металног петоделног 

поклопца на каналу. 

Рам за постављање поклопца урадити од челичних L 

профила 50/50/5мм, и анкеровати за бетон.

Конструкција рама од челичних кутијастих профила 

димензије 40/40мм, са дијагоналним укрућењима 

обложен челичним ребрастим лимом д=2.5мм. 

Поклопац снадбети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у шарке и ручку за подизање 

поклопца.

Завршна обрада бојом за метал у два слоја преко 

антикорозивне заштите са свим претходним 

предрадњама, 

у тону по избору Инвеститора.

Израда у свему према шеми и детаљима произвођача.

УКУПНО  БРАВАРСКИ  РАДОВИ

71 



Oбјекат јавне намене број 1

Улица Војвођанска број 109

Сурчин

Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

XIV АЛУМИНАРИЈА

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 1                                  дим. 200/271 цм ком 1,00

2.

Израда и монтажа преграде са вратима на чајној 

кухињи.

Конструкција преграде и врата је од  

пластифицираних алуминијумских профила. 

Застакљење извести мат стаклом д = 6 мм са 

дихтовањем трајно еластичном ЕПДМ гумом 

вулканизованом на угловима.

Врата опремити стандардним оковом по СРПС у и 

бравом за закључавање а по избору инвеститора. 

Конструкцију анкеровати за под и бочни зид. 

Пластификација у тону по избору инвеститора.

Израда и монтажа преграде на чајној кухињи.

Конструкција преграде је од  пластифицираних 

алуминијумских профила. 

Застакљење извести мат стаклом д = 6 мм са 

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 2                                  дим. 150/271 цм ком 1,00

УКУПНО   АЛУМИНАРИЈА

дихтовањем трајно еластичном ЕПДМ гумом 

вулканизованом на угловима.

Конструкцију анкеровати за под и бочни зид. 

Пластификација у тону по избору инвеститора.

72 



Oбјекат јавне намене број 1

Улица Војвођанска број 109

Сурчин

Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

XV КЕРАМИЧАРСКИ   РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2.  

м2 79,00

2. Набавка материјала, постављање и фуговање зидних 

керамичких плочица, димензија и боје по избору 

инвеститора. 

Плочице величине, квалитета и дезена по избору 

Набавка материјала, постављање и фуговање подних 

противклизних керамичких плочица, димензија и 

боје по избору инвеститора. 

Плочице величине, квалитета и дезена по избору 

инвеститора поставити на слоју грађевинског лепка, 

у слогу по избору инвеститора.

Ценом је обухваћена и израда сокле висине 10 цм.

Постављене плочице фуговати и очистити што улази 

у цену. 

просторија: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23

6,70+12,88+2,78+2,76+1,44+1,44+4,08+14,13+9,57+1,

66+1,42+3,74+2,58+3,93=

Обрачун по м2.

просторија: 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19

м2 119,46

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(6,77+4,93+4,93+17,88+5,22+4,90+3,90)*2,75-

0,75*2,00*6-0,90*2,00-0,80*2,00*2=

УКУПНО  КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

инвеститора поставити на слоју грађевинског лепка, 

у слогу по избору инвеститора. 

Ценом је обухваћено и постављање ПВЦ угаоних 

лајсни.

Постављене плочице фуговати и очистити.  
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XVI ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, 

дебљине 11 мм, за тешка оптерећења (класа 33), по 

избору инвеститора. 

Ламинатна подна облога поставља се као пливајући 

под. 

Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а 

носач плоча високе густине, ХДФ, ивице 

импрегниране и са нутом и федером. 

Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа 

да се аклиматизује у атмосфери просторије. 

Преко припремљене подлоге поставити филц и 

фолију. 

Поред зидова оставити дилатационе спојнице 

ширине 10 мм. 

Систем затварања је на суво. 

Подну облогу пажљиво поставити и саставити на 

"клик". 

Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм 

лајсне причврстити за зид. 

Сучељавања геровати.

просторија: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21

м2 154,77

2.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

8,00= м1 8,00

УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ

24,93+12,66+11,76+6,94+11,19+11,10+24,94+11,65+2

0,63+18,97=

Набавка и постављање алуминијумских разделница 

на саставима различитих подова. 

Разделнице поставити по пројекту. 

Боја, облик и начин постављања разделнице по 

избору инвеститора.
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XVII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м2.

225,00= м2 225,00

2.

просторија: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Бојење са глетовањем зидова. 

Малтерисане зидове  импрегнирати и глетовати 

дисперзивним глетом у најмање два слоја до 

добијање равне  и глатке површине.  

Све површине брусити и глетовати мања оштећења. 

Предбојити а затим бојити полудисперзивном /  

дисперзивном бојом први и други пут. 

Стругање старе боје и бојење плафона. 

Све површине остругати и опрати од боје. 

Брусити, предимпрегнирати и глетовати 

дисперзивним глетом мања оштећења. 

Брусити, импрегнирати и бојити полудисперзивном 

бојом први и други пут. 

Боја и тон по избору инвеститора. 

Обрачун по м2.

полудисперзија

просторија: 2а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,  20, 21

м2 458,54

дисперзија

просторија: 1, 2, 9, 13, 22, 23

(10,48+16,05+9,03+15,06++7,02+7,93)*2,75= м2 180,32

Боја и тон по избору инвеститора.

(7,06+20,49+14,32+13,87+10,79+13,61+13,54+20,49+1

4,40+20,02+18,15)*2,75=
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3.

Обрачун по м2.

393*240 цм м2 20,00

Бојење старих металних гаражних врата, бојом за 

метал, са претходним скидањем старе боје. 

Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским 

и физичким средствима, брусити и очистити. 

На врата нанети импрегнацију и основну боју, а 

затим предкитовати и брусити. 

После наношења првог слоја боје за метал, китовати 

и брусити. 

Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору 

пројектанта.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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XVIII РАЗНИ РАДОВИ

1.

225,00= м2 225,00

2.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

20,00= ком 20,00

3.

Завршно чишћење објекта и прање прозора, врата, 

керамичких плочица, санитарија и подова. 

Обрачунава се по м2 нето површине објекта, 

једанпут без обзира на број чишћења.

Набавка и постављање стандардних алуминијумских 

плочица са бројевима просторија. Плочице су 

димензија 50*30 мм са исписом  броја у боји по 

избору инвеститора.

Набавка и постављање алуминијумских ознака 

просторија са измењивим садржајем. 

У укупну површину урачунато је и чишћење 

степеништа, прилаза и сл. и неће се посебно плаћати.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

20,00= ком 20,00

УКУПНО  РАЗНИ  РАДОВИ

Ознака димензија 100*150 мм, се састоји од  

алуминијумског профила, пластичних покривних 

капа и заштитне АР фолије.
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А.1.1-АДАПТАЦИЈА

РБ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ТЕСАРСКИ  РАДОВИ

ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ

ПВЦ  СТОЛАРИЈА

ЛИМАРСКИ   РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ

ДЕМОНТАЖА  АЗБЕСТНОГ  КРОВНОГ  ПОКРИВАЧА

ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

ЗИДАРСКИ  РАДОВИ

ВРСТА РАДОВА

БЕТОНСКИ  РАДОВИ

ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ВРЕДНОСТ  РАДОВА

ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ

АЛУМИНАРИЈА

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ

БРАВАРСКИ  РАДОВИ

               УКУПНО А.1.1

РАЗНИ  РАДОВИ
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Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

I

1.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м2.

210,00= м2 210,00

2.

А.1.2.-ПОТПОРНИ ЗИД

САНАЦИЈА  ПОСТОЈЕЋИХ   ПОТПОРНИХ   ЗИДОВА

Сечење постојеће ниске вегетације, шибља и дрвећа  

са чишћењем спојница на косим каменим потпорним 

зидовима пре почетка радова  на санацији. 

Посечену вегетацију, шибље и остали отпадни 

материјал прикупити, утоварити на камион и одвести 

на градску депонију.  

Чишћење извести пажљиво да се потпорни зидови не 

уруше.

Набавка материјала и израда  ојачања косих 

потпорних зидова, од суво зиданог камена, 

торкретирањем. 

Предмер и предрачун

Арматура се обрачунава посебно док је рад на 

бушењу рупа, постављању анкера и арматуре ушао у 

цену позиције.

Торкрет бетон се транспортује торкрет пумпама, у 

струји ваздуха под притиском, и кроз посебне 

млазнице се великом брзином и енергијом усмерава 

и набацује на подлогу. 

Енергијом удара се збија и пријања на подлогу.

Максимално зрно агрегата мора бити бар 2 пута 

мање  од дебљине слоја који се уграђује и  бар 3 пута 

мање од пречника цеви кроз коју се торкрет бетон 

транспортује, у складу са СРПС У.М1.057.  

торкретирањем. 

Ојачање извести једнострано, поступком мокрог 

торкретирања  у дебљини 4 цм, са претходним 

постављањем а арматурне мреже Q188 и везних 

анкера Ø8.

Везни анкери се постављају у одговарајуће рупе које 

се буше кроз зидове 

На овако припремљене анкере фиксира се арматурна 

мрежа.
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У цену улазе  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 обрађених зидова.

240,00= м2 240,00

3.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по кг.

750,00= кг 750,00

Количина арматуре је узета апроксимативно, стварне 

количине узети из статичког прорачуна и детаља.

Агрегату се додаје око 300 - 350 кг/м3 цемента (што 

је максимално зрно мање  то је количина цемента 

већа) и евентуално хемијски додаци 

(пластификатори, убрзивачи везивања и други) што 

зависи од времена и услова извођења радова.

Радове извести према пројекту, детаљима, статичком 

прорачуну и техничком опису пројектанта.

Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и 

монтажа арматуре ГА 240/360 и   МА 500/560   у 

свему према стaтичком прорачуну и детаљима. 

УКУПНО  САНАЦИЈА  ПОСТОЈЕЋИХ   ПОТПОРНИХ   ЗИДОВА
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II

1.

У цену улазе рад и транспорт.

Обрачун по м3.

71,00= м3 71,00

2.

У цену улазе рад и транспорт.

Обрачун по м3.

НОВИ  ПОТПОРНИ  ЗИДОВИ

Ручни ископ земље III категорије у широком откопу, 

терена са депоновањем. 

Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне 

стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану 

земљу утоварити на колица, превести и депоновати 

на градилишну депонију.

Рушење потпорног зида од камена, заједно са 

бетонским серклажом и темељом.

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Цена обухвата и демонтажу ограду од плетене жице 

са стбовима од челичних цеви. 

14,50= м3 14,50

3.

У цену улазе  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

1,80*9=16,20 м2 16,20

4.

У цену улазе  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

1,80*0,50*9,00= м3 8,10

Бетонирање армирано бетонског тракастог темеља 

бетоном МБ 30. 

Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком 

прорачуну. 

Бетон уградити и неговати по прописима. 

Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 

цм, испод темеља. 

Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити 

и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 

цм.
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5.

У цену улазе  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м3.

0,30*3,00*9,00= м3 8,10

6.

У цену улазе рад и транспорт.

Обрачун по м3.

55,00= м3 55,00

7.

Бетонирање армирано бетонског потпорног зида 

бетоном МБ 30. 

Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком 

прорачуну. 

Бетон уградити и неговати по прописима. 

Насипање ископа земљом. 

Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом 

и набити до потребне збијености. 

За насипање користити земљу депоновану приликом 

ископа.

Набавка материјала и постављање ограде на 

потпорни зид. 

У цену улазе  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

12,00*1,20 м2 14,40

УКУПНО  НОВИ  ПОТПОРНИ  ЗИДОВИ

потпорни зид. 

Стубове ограде израдити од челичних цеви Ø57*2,05 

мм и уградити их у потпорне зидове при бетонирању. 

Стубове дужине 170 цм уградити у бетон 50 цм. 

Стубове обрусити,  очистити од корозије и прашине, 

нанети импрегнацију и обојити основном бојом. 

На готове стубове поставити мрежу од 

пластифициранг челичног плетива, а по угледу на 

постојећу.
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1 2 3 4 5 6

А.1.2-ПОТПОРНИ ЗИД

РБ

I

II

А.1-ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Р.Б.

А.1.1

А.1.2

УКУПНО А.1

Потпорни  зидови

ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ВРСТА  РАДОВА ИЗНОС

Адаптација

САНАЦИЈА  ПОСТОЈЕЋИХ   ПОТПОРНИХ   ЗИДОВА

НОВИ  ПОТПОРНИ  ЗИДОВИ

УКУПНО А.1.2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ВРСТА РАДОВА ВРЕДНОСТ  РАДОВА
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јединична цена укупна цена

1 2 3 4 5 6

A.1.1.1 Демонтажа разводног ормана у зиду, димензија

100х100см. ком 2

A.1.1.2
Демонтажа каблова типа PP-Y 3x1,5 m 210

A.1.1.3
Демонтажа каблова типа PP-Y 3x2,5 m 180

A.1.1.4
Демонтажа каблова типа PP-Y 5x2,5 m 155

редни 

број

A. 1. 1 ДЕМОНТАЖА

Овим предмером и предрачуном обухваћена је монтажа, повезивање, испитивање, пуштање у погон, пробни рад и
примопредаја свог материјала и опреме који су наведени у појединим позицијама.
Цене обухватају цене материјала, цене радне снаге, транспорт, све порезе и доприносе на материјал, као и евентуално
осигурање. Такође, цене укључују и испоруку и уградњу свог ситног неспецифицираног материјала потребног за
комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова оштећених приликом
извођења инсталација из овог пројекта.
Цене укључују и израду све потребне радионичке документације потребне за производњу, монтажу, испитивање,
пуштање у погон и одржавање опреме.
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити
изведени стручном радном снагом, и у потпуности према важећим техничким прописима у Србији за предметну врсту
радова.

Б.1-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

 електроинсталација јаке струје за објекат јавне намене  бр.1-СУРЧИН

опис позиције радова
јединица 

мере
количина

A.1.1.1

Испорука и монтажа у зиду разводног ормана RO-КDS,

израђеног од два пута декапираног лима, снабдевеног

вратима, бравом и кључем, обојеног основном и лак бојом,

са следећом уграђеном, повезаном и обележеном опремом:

-1ком. полужни прекидач  GS25А,400V

-1ком. аутоматски осигурач  6А,230V

-3ком. аутоматски осигурач  10А,230V

-11ком. аутоматски осигурач  16А,230V

и остали потребан материјал за монтажу, ожичавање и

комплементирање разводног ормана, увођење и спајање

напојних водова. 

ком 1

ДЕМОНТАЖА -  УКУПНО:

A. 1. 1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
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јединична цена укупна цена

1 2 3 4 5 6

редни 

број
опис позиције радова

јединица 

мере
количина

A.1.1.3

Испорука и монтажа у зиду разводног ормана RO-G

израђеног од два пута декапираног лима, снабдевеног

вратима, бравом и кључем, обојеног основном и лак бојом,

са следећом уграђеном, повезаном и обележеном опремом:

- 1ком. полужни прекидач GS25, 400V

--1 ком. аутоматски осигурачи 6A,230V

-2 ком. аутоматски осигурачи 10A,230V

-10 ком. аутоматски осигурачи 16A,230V

и остали потребан материјал за монтажу, ожичавање и

комплементирање разводног ормана, увођење и спајање

напојних водова. 

1ком.

A.1.1.2 Испорука и монтажа у зиду разводног ормана RO-KC, 

израђеног од два пута декапираног лима, снабдевеног 

вратима, бравом и кључем, обојеног основном и лак бојом, 

са следећом уграђеном, повезаном и обележеном опремом:

- 1ком. главни прекидач сличан GS 25A, 400V

-1 ком. аутоматски осигурачи 6A,230V

-1 ком. аутоматски осигурачи 10A,230V

-4 ком. аутоматски осигурачи 16A,230V

и остали потребан материјал за монтажу, ожичавање и 

комплементирање разводног ормана, увођење и спајање 

напојних водова. 

напојних водова. 

ком. 1

A.1.1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ -  УКУПНО:
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јединична цена укупна цена

1 2 3 4 5 6

редни 

број
опис позиције радова

јединица 

мере
количина

Б.1.2.1

Испорука и уградња напојних каблова N2XH J 2, 3x1,5

mm² за израду сијаличних места нужне и опште расвете, у

зиду под малтер, просечне дужине 9m.

ком. 94

Б.1.2.2

Испорука и уградња напојних каблова N2XH J 3x2,5 mm²

за напајање монофазних утичница технолошких потрошача

у зиду и из пода, у зиду под малтер, просечне дужине 16m.

ком. 90

Б.1.2.3

Испорука и уградња напојних каблова N2XH J 5x2,5 mm²

за напајање спољних клима јединица на зиду у каналицама,

просечне дужине 9m.

ком. 1

Б.1.2.4 Испорука и уградња напојних каблова N2XH J 5x4 mm² за

напајање спољних клима јединица на зиду у каналицама,

просечне дужине 9m. ком 1

Б.1.2.5

Испорука и уградња напојних каблова N2XH J 5x4 mm² за

напајање разводних ормана у зиду под малтер, 

m' 28

Испорука и уградња напојних каблова  у зиду под малтер (са шлицовањем и поновним малтерисањем)  и то:

Б.1.2  НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

m' 28

Б.1.2.6

Испорука и уградња напојних каблова N2XH J 5x16 mm² за

напајање разводних ормана у зиду под малтер.

m' 16

Б.1.2 НАПОЈНИ КАБЛОВИ -  УКУПНО:
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јединична цена укупна цена

1 2 3 4 5 6

редни 

број
опис позиције радова

јединица 

мере
количина

В.1.3.1
Испорука и уградња уградне светиљке LED, 45W,

димензија 60х60см. слично AURORA, Flux Tehnology
ком. 42

В.1.3.2
Испорука и уградња надградне плафоњере LED, 14W, Фи

18см.
ком. 12

В.1.3.3
Испорука и уградња противпаничне светиљке, LED 8W, са

аутономијом рада 3h.
ком. 14

В.1.3.4

Носач механизама са оквиром за 1 Legrand MOSAIC 772 11

шуко прикључницу, 2 модула, сл. типу Legrand MOSAIC,

са кутијом и утичницама.

ком. 19

В.1.3.5

Носач механизама са оквиром за 4 Legrand MOSAIC 772, 3

шуко прикључницe , 8 модула, сл. типу Legrand MOSAIC

109 58, са кутијом и утичницама.

ком. 33

В.1.3.6
Испорука и уградња једнополног микропрекидача 6A,

230V, Legrand, или еквивалентан.
ком. 10

B.1.3.9

Цене светиљки обухватају испоруку и уградњу светиљки комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним прибором.

В.1.3 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА 

B.1.3.9

Мерење непрекидности инсталације, вредност отпора

петље, мерење отпора изолације и издавање атеста о

извршеним мерењима и исправности извршених радова од

стране овлашћене организације.

комлет 1

В.1.3 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА - УКУПНО:
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јединична цена укупна цена

1 2 3 4 5 6

редни 

број
опис позиције радова

јединица 

мере
количина

Г.1.4.1
Кутија за изједначавање потенцијала у PS-49 са испоруком

и уградњом.
ком. 7

Г.1.4.2
Испорука и уградња проводника P/F 1x6mm² у зид, под

малтер, пре лепљења керамичких плочица, са повезивањем

од SIP у најближој разводној табли до кутије PS-49.
m' 32

Г.1.4.3
Испорука и уградња проводника P/F 1x4mm² у зид, под

малтер, пре лепљења керамичких плочица од кутије за

изједначавање потенцијала до металних делова мокрог

чвора са испоруком бакарних шелни.
m' 48

Г.1.4.4
Набавка и уградња проводника прихватног система тип

AH2 90200, (Hermi) израђен од алуминијума Ø10mm пун

пресек. Монтира се на типским носачима. 
m' 140

Г.1.4.5 Набавка и уградња спусног проводника  тип AH2 90200, 

(Hermi) израђен од алуминијума  Ø10mm пун пресек. 

Монтира се на типским носачима. 

m' 141

Г.1.4.6 Набавка и уградња контактног елемента тип KON04А 

50522, (Херми) израђен од нерђајућег челика међусобно 

повезивање проводника прихватног система. 

ком. 10

Г.1.4.7

Г.1.4 ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Набавка и уградња зидног мерног ормарића тип ZON05А 

20522 (Hermi), израђен од нерђајућег челика. ком. 9

Г.1.4.8 Набавка и уградња контактног елемента - мерни спој тип 

KON02 40122, (Херми) израђен од нерђајућег челика Rf за 

међусобно повезивање  траке спусног проводника Рф  

Ø10мм  и  траке земљовода Рф 30x3,5мм (нерђајући челик. 

ком. 9

Г.1.4.9 Набавка и уградња носача за  причвршћење проводника 

директно на зид , 

 tip ZON03 20322,  (Херми) израђен од нерђајућег челика, 

комплет са вијком 50мм и типлом фи 8. 
ком. 141

Г.1.4.10
Укрсни спојеви, SRPS N.B4.936

ком. 16

Г.1.4.11
Израда механичке заштите за спустове висине 1,5m од тла

L профил 50x50mm
ком. 4

Г.1.4.12 Претходно мерење отпора уземљења на постојећем 

уземљивачу ком 9

Г.1.4.13

Мерење непрекидности громобранске инсталације,

вредност отпора на сваком мерном споју и издавање атеста

о извршеним мерењима од стране овлашћене организације.

комлет 1

Г.1.4 ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА -  УКУПНО:
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јединична цена укупна цена

1 2 3 4 5 6

редни 

број
опис позиције радова

јединица 

мере
количина

В.3.1 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА 

Г.4.1  ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

УКУПНО Б.1 :

Б.1-РЕКАПИТУЛАЦИЈА--ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ДЕМОНТАЖА

A.1.1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Б.2.1 НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
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1.1.

Приводни кабал није предмет овог пројекта. 
Обавеза Инвеститора је да са предузећем 
"Телеком" Србија  склопи уговор о прикључењу 
објеката на јавну телекомуникациону мрежу.

// // // //

1.2.
Испорука и уградња изводног телефонског  
ормарича са две реглете 2x (10x2), типа "Кроне". ком 1

1.3.

Испорука и полагање кабла типа ТИ ДСЛ (60) 
10x2xо,6мм у ПВЦ цевима фи 16мм умзиду под 
малтер од изводног телефонскоаг ормарића до 
рацк ормара БД. И његово завршавање на страни 
реглета у ормарићу и на страни виоце панела у 
рацк ормару. м 30

1.4.

Испорука и монтажа  двоструке   
телекомуникационе утичнице РЈ-45 Цат 6 
(утичнице се монтирају у модулима)  или  у 
модулима који су  предвиђени у 
електроенергетским инсталацијама).

ком 26

B.1- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  И  
СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ НАМЕНЕ БР. 1 У 

СУРЧИНУ, ул. Војвођанска бр. 109

редни 

број
опис позиције радова

једини
ца 

количи
на материјал укупно

6

1. ТЕЛЕФОНСКО - РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА

1 2 3 4 5

електроенергетским инсталацијама).
ком 26

1.5.

Испорука и монтажа  једноструке    
телекомуникационе утичнице РЈ-45 Цат 6 
(утичнице се монтирају у модулима)  или  у 
модулима који су  предвиђени у 
електроенергетским инсталацијама).

ком 4

1.6.

Испорука и монтажа инсталационог кабла С/ФТП 
4x2x0.5мм/22АWГ Цат. 7 ЛСХФ,  полаже се  по 
ПНК носачима каблова и кроз инсталационе цеви 
у зидовима.Просечна дужина кабла по једној  
утичници износи 18 м. Обрачун дужине кабла 
утврдити  на бази протокола мерења  кабла.

ком 56

1.7.

Испорука и монтажа преспојног кабла РЈ45, 
С/ФТП 4x2x0.5мм/22АWГ Цат. 7 ЛСХФ, дужине 1м 
за спајање телефона и рачунара на прикључницу.

ком 60

1.8.

Испорука и монтажа инсталационих  ХФ цеви 
делом у зиду испод малтера,делом у спуштеном 
плафону и то :

фи 16 мм
м 500

фи 26 мм
м 120

90 



1.9.

Испорука и монтажа орман главне концентрације 
РЕК ознаке  БД, ширине 19",21 ХУ модуларни 
слободно стојећи орман, ширина 600мм, дубина 
600м.,обе бочне стране и задња страна лако 
демонтажна, предња страна са стакленим 
вратима, бравицама и комплетом кључева, са 
следећим компонентама:

ком 1

1.10.

 - монтажни ЛАН Патцх панел 19"/1У са 24 РЈ-45 
УТП кат. 7, Кроне ЛСА реглете, држач каблова са 
задње стране 

ком. 3

1.11.  - панел (гуаде) са кабловским вођицама, 1ХЕ
ком. 5

1.12.  - вентилациона јединица са термостатом
ком. 1

1.13.  - неонска светиљка 230В
ком. 1

1.14.  - панел са 7 "шуко" утичница и прекидачем
ком. 1

1.15.

 - монтажни ВОИЦЕ Патцх панел  19"/1У са 25 РЈ-
45 кат. 3, телефонски / ИСДН, држач каблова са 
задње стране, Кроне ЛСА реглете (фиксни 
портови)

ком 1

1.16. Уводник ПГ-11 Комплет, ком 1

1.17.

 - Активни ЛАН СWИТЦХ - ТП-Линк ТЛ-СГ1016Д 
16-порт Гигабит 10/100/1000Мб/с Свич, 19" 
рацкмоунт, интерно напајање АЦ 100-240В / 50-
60Хз, wиреспеед 48Гб/с бандwидтх 

ком 2

1.18.
Испорука и монтажа УПС уређаја, 1000W, 230/230 
В, рековска варијанта , 2 ХУ.

ком 1

Ситан прибор, инсталационе кутије и монтажни 
1.19.

Ситан прибор, инсталационе кутије и монтажни 
материјал компл. 1

1.20.
Мерења параметара линкова за Цат 7

ком. 60

1.21.
Испорука и монтажа кабла  за инсталацију 
напајања и уземљења РЕК ормана и то:

 - Н2XХ -Ј 1 x 16 мм2 (од ШИП-а до РЕК ормана)
м 15

 - Н2XХ -Ј 3 x 2,5 мм2 (од најближег  ормара енергетике до РЕК ормана)
м 15

1.22.

Испорука и уградња Wи-Фи уређаја типа УниФи
Аццесс Поинт - WиФи 802.11н МИМО технологија -
300Мбпс до 150 метара удаљености. 2,4ГХз .Уз
уредјај стиже све што је потребно за монтажу на
плафон или зид као и ПоЕ адаптер.

ком 3

1.23.

Израда документације: 
пројекат изведеног стања, техничка и сервисна 
документација, записник о техничком пријему и 
примопредаји компл. 1

1.УКУПНО ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
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2.1.

Испорука и монтажа мегапиxелне IP камере за
унутрашњу монтажу, у куполи IP 66 заштита, 2.0
MPix (1600x1200@12.5 fr/sec, 720p@25fps.); 1/3''
CMOS сензор; Механички IR филтер, остељивост
0.5Lux/0.1 Lux БW@Ф1.2, 0Lux са IR; Уграђен
варифокални објектив 2.7-9мм, Уграђене IR диоде
домета до 30м, H.264/MPEG4, MLNPEG dual
stream компресија са регулацијом протока кроз
мрежу (32К ~ 8М); 1 аудио улаз (OggVorbis
компресија)/аудио излаз; 1 алармни улаз/алармни
излаз; електронска PTZ функција за дигитално
увеличавања; протоколи TCP/IP, HTTP, DHCP,
DNS ,RTP/RTCP, PPPoE; Напајање
12Vdc/24Vac/PoE 8.5W, ONVIF компатибилна,
температурног опсега -10°C/+60°C, све са
носачем за монтажу, слично типу DS-2CD8253F-
EI. ком. 4

2.2.

Испорука и монтажа мегапиxелне IP камере за
спољашњу монтажу, IP 66 заштита, 2.0 MPix
(1600x1200@12.5 fr/sec, 720p@25fps.); 1/3'' CMOS
сензор; Механички IR филтер, остељивост
0.5Lux/0.1 Lux БW@Ф1.2, 0Lux са IR; Уграђен
варифокални објектив 2.7-9мм, Уграђене IR диоде
домета до 30м, H.264/MPEG4, MLNPEG dual
stream компресија са регулацијом протока кроз
мрежу (32К ~ 8М); 1 аудио улаз (OggVorbis
компресија)/аудио излаз; 1 алармни улаз/алармни
излаз; електронска PTZ функција за дигитално
увеличавања; протоколи TCP/IP, HTTP, DHCP,

2. INSTALACIJA VIDEO NADZORA 

увеличавања; протоколи TCP/IP, HTTP, DHCP,
DNS ,RTP/RTCP, PPPoE; Напајање
12Vdc/24Vac/PoE 8.5W, ONVIF компатибилна,
температурног опсега -20°C/+60°C, све са
носачем за монтажу, слично типу DS-2CE56D5T-
IRM. ком. 4

2.3.

Испорука и монтажа објектива 1/3” са аутоматским
DC подешавањем ириса и са могућношћу избора
отвора од 2.8мм до 10мм, сл.типу RV02812Д-IR.

ком. 8

2.4.

Испорука и монтажа носача за монтажу камере са 
скривеним уводом каблова, димензије:115(Х) x 
75(Д) x 208(Л), обртање 360°, нагиб до 120°.

ком. 4

2.5.

Испорука и монтажа мрежног видео рекордера са
16 видео улаза; Компресија H.264; Dual-Stream;
Снимање до резолуције од 5 Мpix;
Улазни/Излазни саобраћај = 20/40 Mbps; Брзина
снимања 21 IP камера урезолуцији 4CIF у реалном
времену или 2MP, 5MP (нон реалтиме);са
уграђеним 2x4ТБ SATA HDD, HDMI мониторски
излаз; 4 алармна улаза/2 излаза; 12Vdc, 1U, 19",
слично типу DS-7616NI-St.

ком. 1
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2.6.

Испорука и монтажа LCD-TFT колор-монитор 32", 
номинална резолуција 1.600x1.200,  XVGA и DVI 
улаз. ком. 1

2.7.

Испорука и монтажа мрежног уређаја (switch) са
24 PoE порта, 24x10/100ТX+2x10/100/1000ТX/
2xSFP combo slots, слично типу АТ-FS750/24POE.

ком. 1

2.8.

Испорука и инсталација рачунара мини тоwер 
рачунара са  процесором ИНТЕЛ и5-3330 3.0 
меморијом 4096МБ, тврдим диском 1TB, две 
видео картице са графичким процесором и 
меморијом од 4GB Интел® HD, уређајем 
ДВД±РW, напајањем 500W, тастатуром и 
оптичким мишем са инсталираним Wиндоwс 7/8 
оперативним системом и инсталираним 
софтвером за видео матрицу одабраних кључних 
камера на једном монитору и на другом монитору 
могућност приказа са једне одабране камере.

ком 1

2.9.

Испорука и монтажа   кабла  са плаштом од HF 
материјала кој се полаже делимично у гибљивим 
инсталационим цевима, делимично на одстојним  
HF обујмицима у простору спуштеног плафона.

S/FTP 4x2x0.5мм/23AWG Cat. 7 LSHF м 250

2.10.

Испорука и монтажа  HF цев положене у зиду и 
делимично на одстојним обујмицама у спуштеном 
плафону

м 250

2.11.
Ситан прибор, конектори и монтажни материјал за 
опрему2.11. опрему

компл. 1

2.12.
Програмирање рада система сходно захтевима
корисника и обука корисника. 

компл. 1

2.13.
Завршно испитивање, пуштање у рад и предаја
кориснику на употребу.

компл. 1

3.1.

Испорука и уградња централе за дојаву пожара,
типа "СЕЦУРАТИОН-СФТ 512" , са 4 зона,
акубатеријом од  2x 18  Ах, 12 В, ком 1

3.2.

Испорука и полагање кабла типа Ј- Х(СТ)Х
5x2x0,6мм за повезивање говорног аутомата за
слање порука од ППЦ . у ПВЦ фи 13мм зид испод
малтера.од ППЦ до БД. м 15

3.3.

Испорука и уградња ПВЦ цеви 13 мм под малтер
или у гипсане зидове за провлачење кабла типа
Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,8мм. м 160

3.4.
Испорука и уградња неадресабилних оптичких
јављача дима  типа "СЦД 563",  са подножјем 701.

ком 17

3.  ИНСТАЛАЦИЈА   ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

2.  УКУПНО   ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА

93 



3.5.
Испорука и уградња неадресабилних термичких
јављача дима  типа "ТЦД 563",  са подножјем 701.

ком 3

3.6.
Испорука и уградња неадресабилних ручних
јављача пожара типа "МЦП -521 " ком 4

3.7.

Набавка, испорука и монтажа алармне сирене за 
унутарашњу монтажу,100дБ,црвена. Алармна 
сирена треба да  поседује атест о усклађености са 
ЕН-54. ком 3

3.8.

Набавка, испорука и монтажа ГСМ модула за 
дојаву и пренос говорне поруке путем мобилне 
телефонске мреже на унапред одређене 
телефоне, еквивалентан типу ГСМ пагер 3 (СИМ 
картицу обезбеђује Наручилац) ком 1

3.9.

Набавка, испорука, полагање у  разводне канале 
(пластичне савитљиве цеви, ПВЦ савитљива 
црева,  обујмице и сл.) и испод завршне обраде 
плафона или зида и означавање сигналног кабела 
без халогених елемената, комплет са свим 
потребним радовима и помоћним материјалом:
као тип Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,8мм. Просечна дужина 
кабла  по једном јављачу износи 7 м.

ком 24

3.10.

Набавка, испорука, полагање у  разводне канале 
(пластичне савитљиве  цеви, ПВЦ савитљива 
црева, регале, обујмице и сл.) и испод завршне 
обраде плафона или зида и означавање 
сигналног кабела без халогених елемената, 
комплет са свим потребним радовима и помоћним 

3.10.
комплет са свим потребним радовима и помоћним 
материјалом:
За сирене је предвиђен кабал  тип ЈБ-Х(Ст)Х 
2x2x0,8мм ФЕ180/Е30. просечна дужина кабла за 
сирене  износи 12м. ком 3

3.11.
Бушење рупа за пролазак каблова из једног 
пожарног сектора у други..

ком 5

3.12.

Заштита од ширења пожара посредством
изолације каблова код пролаза каблова кроз
противпожарне зидове .(према СРПС
У.Ј.1.160/86). Затварање отвора након
постављања каблова изводи се противпожарном
масом отпорности према пожару у трајању од
90мин. Заштитном пожарном масом такоће
извршити премазивање каблова, најмање у два
слоја, у дужини од 2м са обе стране
противпожарног зида.и на сваких 5 м дуж тресе за
премазивање каблова у дужини од 2 метра. За
материјал који се примењује као заштита од
ширења пожара посредством кабловске изолације
потребно је прибавити атест надлежне,
овлашћене југословенске установе којим се
показује његова отпорност према пожару.

кг 2
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3.13.

Програмирање параметара рада централе за 
дојаву и софтвера за визуализацију с уношењем 
корисничких података (ПЦ рачунар потребних 
карактеристика- конфигурације обезбеђује 
Наручилац) компл. 1

3.14.

Израда и предаја комплетних упутстава за 
руковање и одржавање система за дојаву и 
гашење пожара (корисничка упутства) и 
комплетних сервисерских упутстава (сервисна 
упутства) на српском језику у писаној и 
електронској форми. компл. 2

3.15.

Обука корисника за руковање системима за 
дојаву. Обука одговорног лица Наручиоца за 
потпуно самостално коришћење софтвера за 
програмирање централа у пост гарантном периоду 
(извршеност наведене обуке доказиваће се и 
потврдом Наручиоца). Испорука техничке 
документације и атеста. Испорука Књиге 
одржавања. паушал 1

3.16.
Стручна помоћ у периоду уходавања система за 
дојаву  пожара паушал 1

3.17.

Издавање атеста функционалности система 
(Записника/Извештаја о стручном налазу) за 
предметни стабилни систем за аутоматску 
детекцијуи дојаву, од стране овлаштене установе. паушал 1

Израда пројекта изведеног стања. Поменути 
пројекат се  израђује и испоручује се у 4 (четири) 
штампана примерка и на ЦД у електронској “едит”-

3.18.

штампана примерка и на ЦД у електронској “едит”-
абилној форми (текстуални део документације, у 
формату “*.доц” – снимљен као “Wорд 2003” 
документ;  графички део документације, у 
формату “*.дwг”– снимљен као “АутоЦАД 2007” 
документ)
 (6 примерка на папиру + 1 у електронском облику 
на ЦД-Р медију) паушал 1

3.19.

У гарантном периоду понуђач нуди гаранцију, 
односно одржавање, као и редовне (двомесечне) 
и периодичне шестомесечне прегледе са 
издавањем и достављањем Записника/Извештаја 
о стручном налазу идатог од стране овлаштене 
установе (у складу са Законом о заштити од 
пожара Службени гласник Репубилке Србије, бр. 
111/09 и  Правилником о техничким нормативима 
за стабилне инсталације за дојаву пожара - Сл. 
СРЈ бр.87/93) за комплетни стабилни систем за 
аутоматско откривање,дојаву  и гашење пожара, 
уз доставу Записника/Извештаја о стручном 
налазу идатог од стране овлаштене установе. 

паушал 1

3.20. Непредвиђени радови и услуге паушал 1
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3.21.

Испитивање целокупне инсталације, стручна
монтажа уређаја, пуштање у рад целокупног
система, обука руковаоца, израда упуства за
употребу, израда пројекта изведеног стања.

комп 1

3.22.

Сав неспецифирани монтажни и потрошни 
материјал као кабели, разводне кутије, ПВЦ 
везице, налепнице, типле&вијци, двострано 
лепљива трака и сл., а неопходан за постизавање 
пуне функционалности и поштовања важећих 
техничких прописа у струци.

паушал 1

1

2

3

УКУПНО В.1

СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

ВИДЕО НАДЗОР

В.1-ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

3.  УКУПНО   ИНСТАЛАЦИЈА   ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
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Oбјекат јавне намене бр.1

Војвођанска бр. 109

Сурчин

Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

I РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

1. Набавка, испорука и уградња гасног котла са

''фасадним'' прикључком, тип VU 242/5-5,

произвођача Vaillant или другог произвођача истих

техничких карактеристика, капацитета 8,1-24 кW:

Т полазног вода: 30-85 
0
C

потрошња гаса: 2.8 m
3
/h

димензија: ВхШхД-800х440х338 mm

тежина: 36 kg ком 1

Oбрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња чланкастих

алуминијумских радијатора, произвођача Global

VOX- Италија, или другог произвођача истих

техничких карактеристика:

VOX 500 ком 135

Oбрачун по чланку.

3. Набавка, испорука и уградња уронских вентила за

Предмер и предрачун
Г.1-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

3. Набавка, испорука и уградња уронских вентила за

двоцевно грејање VTA-40, 100%, у комплету са

уронском цеви, произвођача HERZ - Aустрија или

другог произвођача истих техничких карактеристика: 

ком 16

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња термостатских глава са

течним пуњењем (Хидросензор) са аутоматском

заштитом од смрзавања и блокадом радне тачке у

белој боји, произвођача HERZ - Aустрија или другог

произвођача истих техничких карактеристика: 

ком 16

Обрачун по комаду.

5. Набавка, испорука и уградња ПИП славина,

произвођача Словарм или другог произвођача истих

техничких карактеристика: 

1/2'' ком 16

Обрачун по комаду.
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6. Набавка, испорука и уградња радијаторских чепова: 

1'' ком 16

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и уградња радијаторских славина

одзрачних ручних Caleffi или другог произвођача

истих техничких карактеристика: 

1/2'' ком 16

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и уградња цеви Al- пласт за

радијаторско грејање, димензија 16х2 mm, са

изолацијом дебљине 6 mm, произвођача Unidelta или

другог произвођача истих техничких карактеристика: 

16х2 mm m 280

Обрачун по m.

9. Набавка, испорука и уградња разводних ормарића за

радијаторско грејање, у комплету са сабирницима и

разделницима, димензија:разделницима, димензија:

h=600 mm, L= 800 mm

са 4 прикључка ком 1

са 5 прикључака ком 1

са 7 прикључака ком 1

Обрачун по комаду.

10. Набавка, испорука и уградња бакарних цеви,

димензија:

Ø15х1 mm м 6

Ø18х1 mm м 10

Ø22х1 mm м 40

Ø28х1 mm м 2

Обрачун по метру.

11. Помоћни материјал за уградњу бакарних цеви узима

се 50% од вредности цевне мреже:

0,50

12. Набавка, испорука и уградња кугла вентила,

димензија:

1/2'' ком 2

3/4'' ком 4

1'' ком 2
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13. Набавка, испорука и уградња косих регулационих

вентила, димензија:

1/2'' ком 1

3/4'' ком 2

II ВЕНТИЛАЦИЈА ЧАЈНЕ КУХИЊЕ

1.

Набавка, испорука и монтажа аспиратора, тип

DU511W, производ Горење, прикључне снаге 128 W

и снаге мотора 100 W, димензије 499х510 mm,

максималног капацитета одвођења ваздуха је 185

m3/h и максимални капацитет рециркулације ваздуха

је 74 m3/h :

ком 1

Обрачун по комаду.

2.

Набавка, испорука и монтажа спиро канала

израђених од алуминијумског лима дебљине 0.6 мм:

ø125 м 4

УКУПНО  РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

м 4

Обрачун по метру.

3.
Набавка, испорука и монтажа противкишне

жалузине, производ TROX:

WG 330x400 mm ком 1

Обрачун по комаду.

УКУПНО  ВЕНТИЛАЦИЈА ЧАЈНЕ КУХИЊЕ
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III ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.

Провера синхронизованости главног пројекта са

осталим инсталацијама и усклађивање свих радова у

току извођења радова, преглед објекта у циљу

упоређења са пројектом предвиђеним решењем.

Обезбеђење, заштита, отварање магацина и

грађевинског дневника, просторија за смештај

особља за вођење радова, узимање потребних мера,

чување, трошкови осигурања опреме и уређаја за

време монтаже до коначне предаје инсталација. 

пауш. 1

Обрачун паушално.

2.

Испирање комплетне топловодне инсталације од

нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h-

хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно

техничким условима до потпуне непропусности

цевовода и арматуре Испитивање инсталације на

топло.

пауш. 1

Обрачун паушално.

3.

За све грађевинске радове који се буду јавили у току

извођења инсталација као што су: штемовање рупа и

шлицева за пролаз и полагање инсталације, стално

чишћење радних места током радова са одношењем

шута и осталих отпадака са градилишта. Позиција

обухвата и завршну обраду око отвора (попуњавање

и малтерисање).

пауш. 1

Обрачун паушално.

4.

Израда упутства за руковање и одржавање у три

примерка (једно урамљено) предаја атеста и

гарантних листова за уграђену опрему и материјал,

чишћење и припрема објекта за технички пријем, као

и учествовање у техничком пријему и други радови

неопходни за нормалну функцију инсталација, израда 

шеме за постављање у котларници и сличним

просторијама.

пауш. 1

Обрачун паушално.
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5.

Предаја атеста и гарантних листова за уграђену

опрему и материјал, чишћење и припрема објекта за

технички пријем, као и учествовање у техничком

пријему и други радови неопходни за нормалну

функцију инсталација. Пуштање инсталације у

погон.

пауш. 1

Обрачун паушално.

6.
Рашчишћавање и уклањање просторија извођача 

(магацини, контејнери, радионице и др.)

пауш. 1

Обрачун паушално.

УКУПНО  ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
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Г.1-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РБ ВРСТА РАДОВА

I РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

II ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА

III ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО Г.1

ВРЕДНОСТ  РАДОВА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
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Д.1-ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ВиК)

Р.Б. ВРСТЕ РАДОВА J.М. Количина  Цена по Ј.М. (дин)  Свега (дин) 

1 2 3 4 5 6

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1. Обележавање трасе

Пре почетка радова на ископу за водовод и 

канализацију, потребно је обелезити трасу, са свим 

њеним елементима (хоризонтални и вертикални 

преломи трасе, шахтови, ...)

Обрачун: по м'  обележене трасе. м' 128,00

2. Извршити прецизно сечење бетона и асфалта ван 

објекта за ископ рова за полагање цевовода.

Обрачун по м' м' 25,00

3. Извршити разбијање армирано-бетонске подне 

плоче, за ископ рова за полагање цевовода, а након 

тога извршити враћање плоче у првобитно стање.

Обрачунава се и плаћа по м2 м2 10,00

4. Извршити разбијање бетона и асфалта ван објекта за 

ископ за монтажу новопројектоване водоводне 

мреже. Након ископа, полагања цеви, повезивања и 

затрпавања, извршити враћање асфалта и бетона у 

првобитно стање. 

Обрачун по м2 м2 20,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Обрачун по м2 м2 20,00

5. Извршити  пажљиво разбијање и демонтажу 

постојећег водомерног шахта. Водити рачуна да не 

дође до оштећења постојећег водомера, који се 

демонтира, и поново монтира у новопројектованом 

водомерном шахту.

Обрачунава се и плаћа паушално пауш

6. Ручни и машински ископ земљишта II i III категорије 

за ровове водоводних цеви и . Ширина ровова за је 

0,6m. Ископ извршити у свему према приложеним 

цртежиме, техничким прописима и упутствима 

надзорног органа. Ископ извршити са правилним 

отсецањем бочних страна и финим планиранјем дна 

рова са тачношћу ±2 cm. Одбацивање ископаног 

материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са 

једне стране, док се друга страна користи за траспорт 

цеви и материјала. Дно рова мора бити ископано и 

поравнато према котама датим у пројекту.  Потребно 

је стриктно остваривање пада између задатих тачака. 

У случају прекопа вишак се мора попунити 

набијеним земљом о трошку извођача. У случају 

посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују 

специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно 

обрачунавати у договору са надзорним органом. 

Приликом ископа треба се придржавати ПТП о 

безбедности рада. Ценом је обухваћено и евентуално 

црпљење атмосферске или подземне воде, уколико се 

појави током извођења радова.

Обрачун по м3 м3 125,0
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7. Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на 

дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 

цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати 

крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак 

мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса 

органских материја. Песак се полаже читавом 

ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви - 

постељица, која се набија до 95% збијености по 

Проктору. По завршеној монтажи и испитивању 

цевовода и добијању одобрења од стране надзорног 

органа, песак се распоређује читавом дужином цеви 

и ручно набија у слојевима 10-20 cm тако да се са 

стране цеви постигне збијеност од 95%, а изнад 

темена цеви 85-95 % по Проктору.                                                                                                                 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном

стању м3 40,0

8. Извршити набавку, транспорт и уграђивање 

природног песковитог шљунка. После завршетка 

монтаже, испитивања и премеравања цеви, извршити 

затрпавање ровова шљунком уз набијање у слојевима 

по 20 цм дебљине, до збијености самоникле земље. 

Највећа величина зрна (комада) не сме прећи 30 mm. 

При затрпавању водити рачуна да први слој буде 

ситне гранулације без крупних комада који би могли 

да оштете цев. До на 1 m од темена цеви збијање 

вршити само ручно. Преко 1 m од темена цеви, 

збијање се може вршити и машински, према 

препорукама произвођача цеви. Затрпаванје рова 

почети тек по одобрењу надзорног органа.почети тек по одобрењу надзорног органа.

Обрачунава се и плаћа по m3 шљунка у набијеном

стању. м3 25,0

9. Извршити затрпавање рова земљом из ископа. 

Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима 

од 20-30цм, уз набијање и истовремено вађење 

подграде, уколико је има. Набијање  извршити до  

збијености 90% збијености по Проктору . До на 1,0 м 

од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 

1,0 м од темена цеви, збијање је могуће и машински, 

према упуствима и препорукама произвођача цеви. 

Приликом убацивања земље непосредно изнад цеви 

водити рачуна да материјал за насипање не садржи 

крупне и оштре комаде (преко 30 мм), који би 

оштетили цеви. Затрпавање рова почети тек по 

одобрењу надзорног органа.

Обрачун: по м3 угрaђеног материјала. м3 41,0

10. Извршити транспорт преостале земље од ископа на 

депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: 

утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на 

депонији. Даљина транспорта до 5 км.

Обрачунава се по м3 м3 84,0

104 



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

11. Извршити набавку и монтажу префабрикованих 

бетонских прстенова са унутрашњим пречником 1.0 

м за формирање ревизионих силаза, са горњим 

конусним делом и завршетком за уградњу шахт 

поклопца. У цену улази израда силаза са дном од 

набијеног бетона MB 20, малтерисање у два слоја  

зидова цементним малтером и глачање до црног 

сјаја. Све радове извести у складу са техничким 

прописима.

Обрачунава се и плаћа по m' изграђеног шахта. м' 7,0

12. Набавка материјала, транспорт, справљање и 

уграђивање армираног водонепропусног бетона МB 

30 за израду водомерног окна. Димензије шахта дате 

су у техничкој документацији. При бетонирању 

шахта уградити пењалице и у зидовима оставити 

отворе за пролаз цеви. Све унутрашње површине 

омалтерисати цементним малтером 1:3. Ценом су 

обухвађени бетон, бетонско гвожђе, оплата и малтер.                                                                                                                                           

Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног АБ м3 6,0

13. Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено-

гвоздених поклопаца за шахтове. Поклопци су 

округли, чистог отвора Ø 600 mm. Монтажу и 

уградњу поклопаца извршити према упутствима 

надзорног органа.

Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног шахт 

поклопца.

150kN ком 4,0

250kN ком 1,0

14. Извршити набавку, транспорт и уграђивање ливено-

гвоздених пењалица DIN1212. Пењалице се уграђују 

у зидове шахтова наизменично на вертикалном 

растојању од 30 cm са хоризонталним размаком од 

вертикалне осе по 5 cm.

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 22,0

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
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II ВОДОВОД

1. Извршити демонтажу постојећих водоводних цеви у 

објекту свих врста и пречника. Демонтирани 

материјал депоновати на место које одреди 

инвеститор.

Обрачунава се по м'

Ø15-25 м' 30,00

2. Набавка, транспорт и уграђивање водоводних 

полиетиленских цеви за радни притисак 10 бара 

(СДР 13,6). Под монтажом цеви и фазонских комада 

подразумева се: припрема свог потребног материјала 

за монтажу водоводне инсталације, пренос елемената 

до места уграђивања, и спајање цеви. Спајање цеви 

врши се према упуствима произвођача. Радове 

извести у свему према: пројекту и техничким 

прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима 

и упутствима надзорног органа. Позицијом су 

обухваћени и сви спојни елементи, ПЕ колена, ПЕ 

"Т" рачве, адаптери, прирубнице,...

Обрачун: по м' уграђених цеви и фазонских комада.

ДН 25 (20mm - унутрашња мера) м' 28,0

ДН 32 (25mm - унутрашња мера) м' 22,0

ДН 63 (50mm - унутрашња мера) м' 10,0

ДН 75 (65mm - унутрашња мера) м' 23,0

3. Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских 

водоводних цеви, са потребним фазонским водоводних цеви, са потребним фазонским 

комадима. Позицијом обухваћен: сав употребљени 

материјал са растуром, припремно завршни радови, 

пренос материјала до места монтаже, размеравање 

водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и 

међуспратне конструкције, израда жљебова у 

зидовима за полагање цеви, сечење цеви, спајање и 

уградња фазонских комада.

Обрачун по метру дужном монтиране, испитане и 

дезинфиковане  мреже.

DN15 - унутрашња мера м' 25,0

DN20 - унутрашња мера м' 15,0

4. Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних 

водоводних вентила за радни притисак од 10 bara.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног 

вентила.

Ø 15 ком 9

Ø 20 ком 2

5. Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних 

"ЕК" вентила са капом.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног 

вентила.

DN 15 (1/2") ком 10
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6. Набавка, транспорт и уградња челичних 

поцинкованих цеви са шавом и припадајућим 

,,фитингом,, за хидрантску мрежу. Цеви за зидове на 

сваких 2 м причврстити металним обујмицама са 

гуменим подметачима, а ако је потребно и на краћем 

растојању и потребно је изоловати "пламафлекс" 

(или сл.) изолацијом д=13-20мм (развод по плафону 

и зиду). Цеви у земљи и кроз конструкцију морају 

бити минизиране и када цеви пролазе кроз зид, 

оставити слободан пролаз од 5 цм. Сва инсталација 

пре затрпавања и малтерисања мора бити испробана 

на притисак.                          

Обрачун по м' комплетно постављене мреже

ø 50 м' 20

ø 65 м' 20

7. Набавка транспорт и монтажа водомера смештеног у 

новопројектованом водомерном шахту. Ценом 

обухваћено: хватач нечистоћа, редуцири, вентили и 

остали потребни фазонски комади.

Обрачунава се и плаћа по комаду комплетно 

монтираног водомера.

ø 40 ком 1

ø 20 ком 1

8. Демонтажа постојећег водомера Ø20мм суседног 

објекта. Након демонтаже, извршити монтажу истог 

водомера у новопројектовани водомерни шахт.

Обрачунава се и плаћа по комаду ком 1

9. Набавка транспорт и монтажа пумпе за повишење 

притиска са фреквентним регулатором, протока 5л/с, 

висине дизања 30м. Ценом обухваћено: пумпе и 

комплетна потребна електроника и аутоматика за 

несметан рад пумпе.                                                   

Обрачун по ком. ком 1
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10. Извршити набавку, транспорт и монтажу зидног 

пожарног хидранта ø 50 мм. Хидрант је opreмљен 

комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм, 

тревира црево  са "štorc" спојком дужине 15 м, 

угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Кутија мора 

бити видно означена и са кључем. Произвођач 

"Ватроспрем ", или други одговарајућих 

карактеристика. Хидранти се уграђују на висини од 

1,5 m од коте готовог пода, према диспозицијама 

датим у графичкој документацији.

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 2

11. Испитивање цевовода на пробни притисак према 

приложеном упуству и важећим техничким 

прописима. Обрачун по м' цеви која се испитује.
м' 163,0

12. Извешити повезивање на постојећу уличну 

водоводну мрежу, на месту према цртежу у пројекту.

Обрачунава се и  плаћа по комаду ком 1,0

УКУПНО ВОДОВОД
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III КАНАЛИЗАЦИЈА

1. Извршити демонтажу постојећих канализационих 

цеви (свих врста и пречника), у цену урачунати и 

блиндирање канализационих цеви. Демонтирани 

материјал депоновати на место које одреди 

инвеститор.

 Обрачун по м' цеви м' 20,00

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

канализационих цеви од тврдог PVC-а.  На свим 

местима одређеним пројектом уградити одговарајуће 

фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се 

помоћу еластичних заптивних прстенова, према 

упутствима произвођача цеви. Пре затрпавања цеви 

комплетна мрежа мора бити испитана на 

вододрживост. Цеви које се полажу у тло морају 

бити пажљиво положене на претходно припремљену 

постељицу од песка и дотеране по правцу и нивелети 

према пројектној документацији.  Ценом је 

обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући  

обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за 

конструкцију.

Обрачун по метру дужном монтиране канализационе 

мреже.

Ø50 м' 5,0

Ø75 м' 10,0

Ø110 м' 15,0

Ø160 м' 45,0

2.

Ø160 м' 45,0

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

поцинковане ветилационе капе  Ф150мм на крову. 

Капе се постављају на крову објекта.

Ø150/100 ком 2

4. Извршити набавку, транспорт и монтажу подних 

сливника са решетком. Подни сливници су 

пластични типа HL са решетком од нерђајућег 

челика. Сливник се састоји од излива, сифона и 

горњег дела са решетком од нерђајућег 

челика.Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног 

сливника.

Ø75 ком 2

5. Извршити повезивање новопројектоване 

канализационе мреже на постојећу септичку јаму.

Обрачунава се и плаћа по комаду ком 1

6.
Испитивање цевовода на пробни притисак према 

приложеном упуству и важећим техничким 

прописима.  Обрачун по м1 цеви која се испитује. м' 30,0

3.

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА
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IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1. Демонтажа постојећег чучавца, и свих његових 

делова. Демонтирани материјал депоновати на место 

које одреди инвеститор. 

Обрачунава се и плаћа по комаду демонтираног 

чучавца. ком 2,0

2. Демонтажа постојећег умиваоника, и свих његових 

делова.

Обрачунава се и плаћа по комаду демонтираног 

умиваоника. ком 3,0

3. Демонтажа постојећег електричног бојлера од 80л. 

Демонтирани материјал депоновати на место које 

одреди инвеститор.

Обрачунава се и плаћа по демонтираном комаду. ком 1,0

4. Демонтажа постојеће wc шоље, и свих пратећих 

делова. Демонтирани материјал депоновати на место 

које одреди инвеститор.

Обрачунава се и плаћа по комаду. ком 2,0

5.

Набавка, транспорт и монтажа WC шоља од фајанса. 

Позицијом обухваћени: шоља, пластична цев Ø32 за 

спој шоље и испирача, бешумни ниско монтажни 

водокотлић, цев 3/8" за повезивање водокотлића и 

угаоног вентила, седиште са поклопцем од тврде угаоног вентила, седиште са поклопцем од тврде 

пластике, гумена подлога испод шоље, гумена 

навлака са обујмицама за спој шоље са пластичном 

цеви за испирач, ПВЦ цев Ø100 за спој шоље са 

канализацијом, месингани завртњеви, четка за 

чишћење и пластични типлови за спој шоље и пода.

Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане 

шоље. ком 4

6. Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника 

од санитарне керамике са стубом (квалитета као 

"Керамика" Младеновац, или слично). Шкољка мора 

бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом 

за затварање одводног отвора. Испод шкољке 

монтирати хромирани сифон са розетном и 

одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом. 

Спој прекрити никлованом розетном. Качење и 

фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз 

претходну уградњу пластичних типлова. У цену 

урачуната и набавка и уградња стојеће једноручне 

славине за топлу и хладну воду.

Обрачунава се и плаћа по комаду комплетно 

монтираног умиваоника. ком 3
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7. Извршити набавку, транспорт и уградњу 

електричног бојлера. Уз бојлер уградити сигурносни 

вентил бринокс црева и све потребне делове. 

Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног бојлера.

бојлер 5л - нискомонтажни ком 5

8. Набавка, транспорт и монтажа комплет судопере са 

кабинетом. Судопера мора бити снабдевена отвором 

за одвод, преливом и чепом за затварање одводног 

отвора. Испод судопере монтирати хромирани сифон 

са розетном и одговарајућу челичну цев за спој са 

канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. 

Качење и фиксирање извршити путем жабица или 

шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. 

У цену је укључена и стојећа батерија за топлу и 

хладну воду.

Обрачунава се по комаду ком 2

9. Набавка, транспорт и монтажа огледала вел.50/35 цм 

у раму изнад умиваоника.

Обрачунава се и плаћа по комаду. ком 3

10. Набавка, транспорт и уградња држача тоалет ролне 

од инокса.                                                   

Обрачунава се и плаћа по комаду ком 4

11. Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна.

 Обрачунава се и плаћа по комаду ком 3

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Д.1-ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ(ВиК)

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

II ВОДОВОД

III КАНАЛИЗАЦИЈА

IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО  Д.1

Ђ1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  ЗА ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ БР. 1 У СУРЧИНУ, ул. Војвођанска бр. 109

ПРОТИВ ПОЖАРНА ОПРЕМА 

материјал укупно

5 61 2 3 4

редни 

број
опис позиције радова

једини
ца 

мере
количина

Испорука и монтажа противпожарних апарата
са сувим прахом и угљендиоксидом са
елементима за ношење , а у свему према
графичкој документацији. Апарати су слични
типу фирме Ватроспрем, Београд.

Комплет  "готово" плаћа се по комаду

Апарат С-9, ком 3

Апарат ЦО-2, ком 3

УКУПНО  (ДИН)
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Oбјекат јавне намене број 2

Улица Војвођанска број 109

Сурчин

Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

I ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА

1.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2.  

125,87+9,48= м2 135,35

2.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м1.

65,00= м1 65,00

Предмер и предрачун
А.2-ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

Демонтажа олука, самплекса, кровних ивица,  

олучних вертикала, опшивки солбанака, димњака и 

других елемената. 

Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 км. 

Скидање кровног покривача од бибер црепа комплет 

са скидањем грбина и слемена од  слемењака. 

Скинути цреп на безбедан начин. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.

65,00= м1 65,00

3.

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м1.

125,87+9,48= м2 135,35

4.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2 пода.

просторије: 2, 4, 8, 9, 10

17,62+15,01+2,75+1,24+1,24= м2 37,86

Скидање кровних летви за покривање бибер црепом 

са кровне конструкције. 

Летве  скинути, утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.

Скидање пода од керамичких плочица  постављених 

у цементном малтеру. 

Обити плочице и скинути подлогу до бетонске 

плоче. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 
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Улица Војвођанска број 109

Сурчин
Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

5.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2 пода.

просторије: 1, 3, 6, 7, 7`, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

м2 142,19

6.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по комаду.  

површине до 2,00 м2

ком 11,00

17,32+16,04+11,14+5,28+2,04+2,40+7,19+2,61+11,50+

17,16+17,84+16,24+8,60+6,83=

Скидање пода од виназа. 

Виназ скинути, упаковати, утоварити у камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену 

до 15 км.

Пажљива демонтажа  дрвених врата. 

Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену 

до 15 км.

површине од 2,00 - 5,00 м2

ком 9,00

7.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по комаду.  

површине до 2,00 м2

ком 4,00

површине од 2,00 - 5,00 м2

ком 7,00

Пажљива демонтажа  дрвених прозора. 

Демонтиране прозора склопити, утоварити на 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 км.
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1 2 3 4 5 6

8.

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по м2.  

м2 597,75

9.

просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7`, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18

(16,66+16,80+16,08+15,50+13,78+10,94+5,74+14,54)*

3,00+(6,82+4,50+4,58)*2,60+(6,56+6,80+13,76+16,40+

16,90+16,14+13,36+11,50)*3,00-1,80*1,35-1,40*1,5-

2,20*2,50-0,80*2,05*4-0,75*2,05*2-0,71*2,10*2-

0,70*2,00*4-0,60*0,50-1,80*1,90*3-1,40*2,30*7-

1,15*1,90*2-0,80*0,90-1,40*0,90-1,15*2,30-1,70*3,00-

1,10*2,30=

Скидање плафонске конструкције oд летви, трске и 

малтера. 

Издвојити употребљив материјал и сложити. 

Обијање малтера   са унутрашњих зидова, као и 

керамичких плочица  са зидова.  

Обити плочице и малтер и кламфама очистити 

спојнице до дубине 2 цм. 

Површине опека очистити челичним четкама и 

опрати зидове водом. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Ценом је обухваћен рад, радна скела и транспорт.

Обрачун по м2.  

приземље и спрат

84,45+12,48+83,42= м2 180,35

10.

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2.  

32,00= м2 32,00

Издвојити употребљив материјал и сложити. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.

Скидање опшивке стрехе и ветар лајсни од дрвене 

летве.

Издвојити употребљив материјал, утоварити у 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 км. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију.

УКУПНО  ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА
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II БЕТОНСКИ  РАДОВИ

1. q

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2

2,40+2,61+11,50+17,16+17,84+16,24+15,80+13,48= м2 97,03

Бетонирање армирано бетонске плоче изнад 

приземља, дебљине д = 12 цм, преко постојеће 

дашчане подлоге и међуспратне конструкције од 

дрвених тавањача, бетоном МБ 30.

После скидања виназ плоча са подова дрвених 

међуспратних конструкција извршити чишћење и 

преглед постојеће дашчане подлоге као и замену 

евентуално трулих и оштећених дасака. 

По ободу просторија ушлицовати одговарајуће 

ослонце за нову плочу. 

Преко дашчане подлоге поставити слој ПВЦ фолије 

(посебно обрачунато), армирати мрежном арматуром 

Q221 у доњој и горњој зони и бетонирати. 

У цену је урачунато и подупирање постојеће дрвене 

међуспратне конструкције.

УКУПНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ
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III ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м3

0,40*0,40*0,25+0,90*0,80*0,25+1,40*0,80*0,25= м3 0,50

2.

Зазиђивање отвора прозора и врата опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. 

Пре зидања у постојећем зиду одштемовати 

шморцеве за превез. 

Опеку пре уградње квасити водом. 

Зидање извести у правилном слогу, а спојнице по 

завршеном зидању очистити до дубине 2 цм.

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Зазиђивање отвора отвора у преградним зидовима д 

= 12, опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. 

Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве 

за превез. 

Опеку пре уградње квасити водом. 

Зидање извести у правилном слогу, а спојнице по 

завршеном зидању очистити до дубине 2 цм. 

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

Обрачун по м2.

0,75*2,05= м2 1,54

3.

85,45+13,50= м2 98,95

транспорт.

Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 3 

цм, у приземљу. 

Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, 

очистити и опрати. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3.

Кошуљицу армирати рабиц плетивом, постављеним 

у средини слоја.

Кошуљицу фино испердашити и неговати је док не 

очврсне.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.
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4.

2,75+1,24+1,24= м2 5,55

5.

Израда рабициране цементне кошуљице у паду, 

просечне дебљине 4 цм, у тоалету. 

Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, 

очистити и опрати. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком „јединицом“, размере 1:3.

Кошуљицу армирати рабиц плетивом, постављеним 

у средини слоја.

Кошуљицу фино испердашити и неговати је док не 

очврсне.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

Малтерисање унутрашњих зидова од опеке 

продужним малтером 1:3:9 у два слоја. 

Пре малтерисања зидне површине очистити и 

испрскати цементним млеком. 

Први слој, грунт, радити продужним малтером од 

просејаног шљунка, „јединице“, цемента и креча.

Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и 

нарезати га.

Други слој справити са ситним и чистим 

Обрачун по м2.

м2 675,72

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

Други слој справити са ситним и чистим 

песком,"дунавац", цемента и креча и нанети преко 

првог слоја. 

Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 

просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7`, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18

(16,66+16,80+16,08+15,50+13,78+10,94+5,74+14,54)*

3,00+(6,82+4,50+4,58)*2,60+(6,56+6,80+13,76+16,40+

16,90+16,14+13,36+11,50)*3,00=
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6.

надвратна греда  150*25*16 цм

2,00= ком 2,00

Израда надвратника се изводи уграђивањем  2 

челична I 160 носача обострано у зидове а у свему 

према опису и детаљу статичара.

На местима предвиђеног ослањања челичних носача 

прво се изведу бетонски јастуци у висини ослањања 

челичних носача.

Са једне стране зида издуби се хоризонтални шлиц  у 

који се постави челични I носач на већ припремљене 

бетонске јастуке и који се залије ЕКСМАЛ 

малтером.

Исти поступак понови се и за другу страну зида. 

После овог се приступа сечењу постојећих зидова од 

опеке  и рабицирању и малтерисању носача.

У цену улази и зидарско обрађивање отвора. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, рад, радна 

скела и подупирање.

Обрачун по комаду надвратне греде комплет са 

бетонским јастуцима, челичним носачима, ексмалом, 

рабицирањем и малтерисањем.

Израда челичног надвратника за израду отвора за 

врата. 

2,00= ком 2,00

УКУПНО  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ
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IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

125,87+9,48 м2 135,35

2.

Преглед кровне конструкције и поправка 

евентуалних оштећења.

Кровну конструкцију детаљно прегледати, извадити 

ексере, очистити и извршити пломбирање слабих 

делова епоксидним двокомпонентним лепком  и 

струготином од исте врсте дрвета. 

У случају да је конструкција  јако оштећена 

извршити пажљиво демонтажу дотрајалих елемената 

крова. 

Од суве четинарске грађе по узору на демонтиране 

елементе обрадити нове и уградити их са свим 

потребним везама. 

Урадити ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, 

кламфи. 

Заштитни премаз дрвених елемената крова. 

Дрвене елементе конструкције крова, заштитити од 

инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

125,87+9,48 м2 133,35

3.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

125,87+9,48= м2 133,35

4.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

125,87= м2 125,87

Набавка и постављање дашчане подлоге преко 

тавањача у крову.

Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне 

јелове даске, оптималне дужине поставити на додир 

и заковати.

премаза, хемијским средством, по избору 

пројектанта. 

Набавка и постављање дашчане подлоге преко 

кровне конструкције. 

Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне 

јелове даске, оптималне дужине поставити на додир 

и заковати.
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5.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

125,87+9,48 м2 133,35

5.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Набавка материјала и летвисање крова летвама 

2x24/48 мм, попречно и подужно преко дашчане 

оплате, за стварање ваздушног простора испод 

покривача и покривање фалцованим црепом. 

Летвисање извести сувим, правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне дужине. 

Набавка и опшивање стрехе крова јеловом 

ламперијом. 

Поставити првокласну, суву и без чворова јелову 

ламперију, дебљине 16 мм, а ширине и дужине по 

избору пројектанта. 

Ламперију заштитити лазурним премазом по избору 

инвеститора а што улази у цену.

У цену улазе и лајсне.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

32,00= м2 32,00

6.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције степеница.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

5,25= м2 5,25

Набавка и монтажа дводелних дрвених степеница за 

излаз на таван објекта. 

Степенице израдити од обрађене фосне и фиксирати 

за  бетонску плочу.

У склопу степеница је и међуподест од обрађене 

фосне.

УКУПНО  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ
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V ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини крова.

135,00+10,00= м2 145,00

Набавка и постављање фалцованог црепа тип 

Continental PLUS или одговарајуће. 

Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. 

У цену улазе и постављање снегобран црепова,  

слемена и грбина од слемењака у продужном 

малтеру.

УКУПНО  ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ
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VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2 мерено по косини крова.

135,00+10,00= м2 145,00

2.

Набавка и постављање прикивањем кровне 

водонепропусне и паропропусне  фолије.

Кровну фолију поставити преко дашчане подлоге 

прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим 

ексерима са широком главом. 

Прикована ивица се преклапа 15 цм. 

Наставке трака поставити наизменично, померене 

најмање за 50 цм.

Набавка материјала и израда хоризонталне  

хидроизолацијепода на тлу и мокрих чворова 

двоструким премазом полимер модификованим 

цементним малтером SikaLastic 150 ,  или 

одговарајуће. 

Наноси се у два слоја, глетерицом или четком са 

утискивањем  пластичне мрежице у први слој. 

Хидроизолацију уздићи уз зидове мин. 20 цм што је 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7`, 8, 9, 10

99,93= м2 99,93

3.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

125,87+9,48= м2 135,35

Набавка и постављање камене вуне у облику тврдих 

плоча,  дебљине 24 цм, густине 130 кг/м³. 

Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију 

између рогова на кровној плочи, по детаљима и 

упутству пројектанта.

обухваћено ценом.
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4.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

у крову

125,87+9,48=

нова подна плоча

97,03=

укупно м2 232,38

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Набавка и постављање једног слоја полиетиленске 

фолије. 

Фолију поставити са преклопима од 30 цм.
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VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

29,00= м1 29,00

2.

Израда и монтажа самплекса изнад висећег олука од 

поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, 

дебљине 0,60 мм. 

Самплекс спојити са олуком у виду дуплог контра 

фалца и залетовати калајем.

Самплекс извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.

Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од 

поцинкованог лима, развијене ширине до 50 цм, 

ширине олука 15 цм и дебљине 0,60 мм. 

Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 цм и летовати калајем.

Држаче висећих олука урадити од поцинкованог 

флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. 

Олуке извести по пројекту, детаљима и Техничким 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

29,00= м1 29,00

3.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

14,00= м1 14,00

прописима за ову врсту радова.

Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, 

развијене ширине до 50 цм, Ø 12 цм, дебљине лима 

0,60 мм. 

Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 мм и да се залетују калајем.

Поцинковане обујмице са држачима поставити на 

размаку од 200 цм. 

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.

Олуке извести по пројекту, детаљима и Техничким 

прописима за ову врсту радова.
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4.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

39,00= м1 39,00

5.

Обрачун по м1 спољне ивице димњака.

5,00= м1 5,00

Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене 

ширине  40 цм, дебљине 0,60 мм. 

Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. 

Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. 

Опшивање димњака извести по детаљима и упутству 

пројектанта. 

 УКУПНО  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ

Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, 

поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, 

дебљине 0,60 мм. 

Опшивање извести по пројекту, детаљима и 

Техничким прописима за ову врсту радова.
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VIII СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ

1.

Обрачун по м2.

84,45+12,48+83,42= м2 180,35

УКУПНО  СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ

Облагање плафона гипс картонским плочама ГКБ 

12,5 мм, са израдом једноструке челичне 

потконструкције. 

Једноструку потконструкцију израдити од 

монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм 

директно причвршћених за тавањаче и обложити 

гипс картонским плочама, по пројекту и упутству 

произвођача. 

Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по 

упутству произвођача. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, радна 

скела и рад.

просторија: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7`, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15,  16, 17, 18

127 



Oбјекат јавне намене број 2

Улица Војвођанска број 109

Сурчин
Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

IX ФАСАДЕРСКИ   РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал,  транспорт и рад.

297,00= м2 297,00

2. Набавка материјала и обрада фасадних површина  и 

димњака танкослојним  силиконско силикатним 

малтером  тип CERESIT  или одговарајуће. 

Набавка и постављање фасадних, хидрофобних 

изолационих плоча од тврдо пресоване камене вуне,  

дебљине 120 мм, са припремом за израду фасаде од 

акрилног малтера. 

Фасадне плоче од минералне вуне поставити као 

термо и звучну изолацију фасаде лепљењем 

грађевинским лепком и анкерисати их специјалним  

ПВЦ типловима са широком главом (мин 8 ком/м2). 

Преко плоча нанети три слоја грађевинског лепка, 

утиснути по целој површини  два слоја стаклене 

мрежице, по детаљима и упутству произвођача. 

У цену улазе и сва потребна ојачања углова, 

постављање почетних профила и других потребних 

елемената.

Обрачун по м2  фасаде без одбијања отвора али и без 

додавања шпалетни.

280,00+17,00= м2 297,00

3.

Ценом је обухваћен  материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2.  

13,50= м2 13,50

Обрада фасадне сокле мозаик акрилним малтером  са 

заглађивањем.

Врста малтера и боја по избору пројектанта. Подлога 

фасаде мора бити здрава и сува. 

Подлогу очистити и импрегнирати акрилним 

прајмером, ради боље везе. 

На осушену подлогу нанети малтер направљен   

према упутству произвођача. 

Припремљен материјал нанети глет хоблом у 

дебљини слоја до максималне величине зрна. 

Структуру малтера извући  заглађивањем глет 

хоблом.

малтером  тип CERESIT  или одговарајуће. 

Припрему површина и наношење малтера радити 

према упутствима произвођача.

Боја и структура малтера по избору инвеститора.

Ценом је обухваћен материјал, рад  и транспорт.

Обрачун по м2  фасаде без одбијања отвора али и без 

додавања шпалетни.
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4.

300,00= м2 300,00

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радове, у свему по важећим прописима и 

мерама ХТЗ -а. 

Скела мора бити статички стабилна, анкерована за 

објекат и прописно уземљена. 

На сваких 2 м висине поставити радне платформе од 

фосни. 

Са спољне стране платформи поставити фосне на 

"кант". 

Целокупну површину скеле покрити јутаним или 

ПВЦ засторима. 

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за 

употребу статичар. 

Користи се за све време трајања радова.  

Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 

скеле.  

УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ
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X ПВЦ   СТОЛАРИЈА

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Израда и постављање ПВЦ улазних врата.  

Врата  израђена од вишекоморних ПВЦ профила са 

прекинутим термичким мостом  и са ојачањем од 

нерђајућих челичних  профила. 

Крила врата су  пун термо панел или застакљење. 

Уградња преко подесивих челичних анкера.  

Приликом уградње рам дихтовати пурпеном. 

Све делове дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом вулканизованом на угловима. 

Максимални коефицијент топлотне проводљивости 

је Ug=1,5 W/м²К.

Врата снадбети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у, цилиндар бравом са три 

кључа, аутоматом за самозатварање и одбојником у 

поду.

Отварање врата око вертикалне осе а прозора и око 

хоризонталне осе. 

Предвидети неопходне покривне лајсне. 

Боју профила и окова одређује Инвеститор.

Израда у свему по шеми и детаљима произвођача.

Обрачун по комаду.

поз 1      улазна врата

димензије          110/210 цм ком 1,00

поз 2     улазна врата са дк прозором

димензије          110/250 + 110/135 цм ком 1,00

поз 8      улазна дк врата

димензије         140/217 цм ком 1,00
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2.

Све мере проверити на лицу места.

Израда и постављање једноструких ПВЦ прозора, 

застакљених термоизолационим стаклом. 

Прозори су израђени од вишекоморних ПВЦ 

профила са прекинутим термичким мостом  и са 

ојачањем од нерђајућих челичних  профила. 

Уградња преко подесивих  челичних анкера.

Застакљење по шеми, термопан стаклом д = 4+16+4 

мм, са спољашњим нискоемисионим стаклом и 

испуном од аргона. 

Прозоре  дихтовати  пурпеном  а стакло  ЕПДМ 

гумом вулканизованом  на угловима. 

Максимални коефицијент топлотне проводљивости 

за цео прозор  је Ug=1,5 W/м²К. 

Прозор снабдети неопходним оковом стандардног 

квалитета по СРПС-у. 

Отварање у свему према шеми, око доње 

хоризонталне и  вертикалне осовине.

Уз прозор предвидети неопходне покривне лајсне, 

солбанке од пластифицираног алуминијумског лима 

са заптивним маскицама и унутрашње клупице од 

екструдираног ПВЦ-а дебљине 20 мм. 

Боју профила и окова одређује Инвеститор.

Израда у свему по шеми и детаљима произвођача.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 3       дк прозор                          дим. 140/150 цм ком 1,00

пос 4       дк прозор                          дим. 140/115 цм ком 1,00

пос 5       тк прозор                          дим. 180/135 цм ком 1,00

пос 6      дк прозор                          дим. 150/100 цм ком 1,00

пос 7      јк прозор                             дим. 60/50 цм ком 1,00

пос 9      дк прозор                           дим. 100/90 цм ком 1,00

пос 10    тк прозор                          дим. 180/190 цм ком 2,00

пос 11    дк прозор                            дим. 65/50 цм ком 2,00

пос 12    дк прозор                            дим. 80/70 цм ком 1,00

УКУПНО  ПВЦ  СТОЛАРИЈА
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XI ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 1        јк врата                          дим. 90/205 цм ком 6,00

Набавка и монтажа једнокрилних дрвених врата у 

штоку од пуног дрвета - чамовине прве класе.

Крило је у раму од пуног дрвета - чамовина прве 

класе, обострано обложено МДФ-ом д= 4 мм и 

испуњено је картонским саћем.

Врата су снабдевена стандардним оковом и цилиндар 

бравом са три кључа, три  шарке по висини, ПВЦ 

дихтунгом у фалцу штока, одбојником и свим 

покривним лајснама а  двокрилна и снапером за 

фиксирање једног крила.   

Крило и шток бојити основном бојом и ПУ бојом два 

пута, са свим предрадњама, по шеми столарије  и 

детаљима. 

Отварање врата у свему према шеми столарије.  

Шток извести у ширини зида и опшити лајснама. 

Застакљена врата застаклити каљеним стаклом 

дебљине 6 мм, а надсветло равним стаклом д=4 мм. 

пос 1а       јк врата                         дим. 90/200 цм ком 1,00

пос 2        јк врата                          дим. 80/200 цм ком 1,00

пос 2а       јк врата                          дим. 85/205 цм ком 1,00

пос 3        дк врата                         дим. 140/217 цм ком 1,00

пос 4        јк врата                          дим. 115/217 цм ком 1,00

пос 5       дк врата                          дим. 170/292 цм ком 1,00

пос 6       дк врата                          дим. 110/217 цм ком 1,00

пос 7       јк врата                            дим. 70/205 цм ком 2,00
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2.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 8                                                  дим. 60/120 цм ком 1,00

 УКУПНО   ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

Набавка и монтажа једнокрилног дрвеног капка за 

излазак у таван.

Капак и рам је од пуног дрвета - чамовина прве 

класе.

Позицију снадбети шаркама и ручицом за затварање.

Крило и шток бојити основном бојом и ПУ бојом два 

пута, са свим предрадњама.
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XII БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 1                                  дим. 212 цм ком 1,00

2.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Набавка и уградња рукохвата у степебишту.

Рукохват је од бешавних челичних цеви Ø50 мм  

директно анкерованих у зид. 

Сви спојеви се покривају розетнама.  

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, 

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Набавка и уградња отирача за обућу на улазу у 

објекат. 

Отирач је са рамом од алуминијумских профила 

димензије 120/60 цм, и испуном од таласасте гуме.

Рам уградити тако да буде у равни са завршном 

обрадом пода улаза.

Обрачун по комаду.

пос 2                                  дим. 120/60 цм ком 1,00

3.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 3                                  дим. 2*100 цм ком 1,00

Набавка и уградња заштитних шипки на прозорима.

Заштитне шипке се састоје од две бешавне челичне 

цеви Ø50 мм, које се директно анкерују у зид. 

Сви спојеви се покривају розетнама.  

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, 

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.
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4.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 4                                  дим. 2*180 цм ком 2,00

5.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

Набавка и уградња заштитних шипки на прозорима.

Заштитне шипке се састоје од две бешавне челичне 

цеви Ø50 мм, које се директно анкерују у зид. 

Сви спојеви се покривају розетнама.  

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, 

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Набавка и уградња заштитних шипки на прозорима.

Заштитне шипке се састоје од две бешавне челичне 

цеви Ø50 мм, које се директно анкерују у зид. 

Сви спојеви се покривају розетнама.  

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, 

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

пос 5                                  дим. 2*115 цм ком 2,00

6.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

14,00= м2 14,00

Набавка и постављање покривача од лексан плоча д 

= 10 мм, преко постојеће челичне надстрешнице 

изнад улаза у објекат. 

Покривач је  од лексана  д = 10 мм који је преко лаке 

Алу потконструкције причвршћен за челичну 

конструкцију.

УКУПНО  БРАВАРСКИ  РАДОВИ
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XIII АЛУМИНАРИЈА

1.

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

пос 1                                  дим. 137+204/215 цм ком 1,00

УКУПНО   АЛУМИНАРИЈА

Израда и монтажа шалтерске преграде са вратима.

Конструкција преграде и врата је од  

пластифицираних алуминијумских профила. 

Отварање врата и положај шалтера у свему према 

шеми столарије.  

Застакљење извести мат стаклом д = 6 мм са 

дихтовањем трајно еластичном ЕПДМ гумом 

вулканизованом на угловима.

Врата и шалтер опремити стандардним оковом по 

СРПС у и бравом за закључавање а по избору 

инвеститора. 

Конструкцију анкеровати за под и бочне зидове. 

Пластификација у тону по избору инвеститора.
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XIV КЕРАМИЧАРСКИ   РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2.  

просторија: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

99,55= м2 99,55

2.

Набавка материјала, постављање и фуговање подних 

гранитних  плочица, димензија и боје по избору 

инвеститора. 

Плочице величине, квалитета и дезена по избору 

инвеститора поставити на слоју грађевинског лепка, 

у слогу по избору инвеститора.

Постављене плочице фуговати и очистити што улази 

у цену. 

Набавка материјала, постављање и фуговање  зидних 

гранитних  плочица, димензија и боје по избору 

инвеститора. 

Плочице величине, квалитета и дезена по избору 

инвеститора поставити на слоју грађевинског лепка, 

у слогу по избору инвеститора.

Постављене плочице фуговати и очистити што улази 

у цену. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2.  

просторија: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7`

м2 324,67

3.

Обрачун по м2.

просторија: 8, 9, 10

(6,82+4,50+4,58)*2,65-0,90*2,00-0,70*2,00*4= м2 34,74

УКУПНО  КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

Набавка материјала, постављање и фуговање зидних 

керамичких плочица, димензија и боје по избору 

инвеститора. 

Плочице величине, квалитета и дезена по избору 

инвеститора поставити на слоју грађевинског лепка, 

у слогу по избору инвеститора.

Постављене плочице фуговати и очистити.  

Ценом је обухваћен  материјал, рад, радна скела и 

транспорт.

(16,64+16,80+16,08+15,50+13,78+20,94+5,74+14,54)*

3,00-1,40*1,15-1,80*1,35-1,10*2,10-2,20*2,50-

1,40*1,50-1,50*1,00-0,90*2,05*8-0,80*2,05-0,85*2,05-

0,90*2,00=
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XV ПОДОПОЛАГАЧКИ   РАДОВИ

1.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

Набавка и постављање подне облоге ламинат на 

гуменој облози, клик, дебљине 10 мм, за тешка 

оптерећења (класа 33), по избору пројектанта. 

Ламинатна подна облога поставља се као пливајући 

под. 

Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а 

носач плоча високе густине, ХДФ, ивице 

импрегниране и са нутом и федером. 

Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа 

да се аклиматизује у атмосфери просторије. 

Преко припремљене подлоге поставити филц и 

фолију. 

Поред зидова оставити дилатационе спојнице 

ширине 10 мм. 

Систем затварања је на суво. 

Подну облогу пажљиво поставити и саставити на 

"клик". 

Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм 

лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.

просторија: 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18

81,50= м2 81,50

2.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

3,00= м1 3,00

Набавка и постављање алуминијумских разделница 

на саставима различитих подова. 

Разделнице поставити по пројекту. 

Боја, облик и начин постављања разделнице по 

избору инвеститора.

УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ   РАДОВИ
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XVI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м2.

зидови

спрат

просторија: 11, 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18

приземље

84,45+12,48+83,42=180,35

укупно м2 464,52

просторија: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7`, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15,  16, 17, 18

(6,56+6,80+13,76+16,40+16,90+14,14+15,90+6,86)*2,9

2=284,17

Бојење са глетовањем зидова-. 

Малтерисане зидове  импрегнирати и глетовати 

дисперзивним глетом у најмање два слоја до 

добијање равне  и глатке површине.  

Све површине брусити и глетовати мања оштећења. 

Предбојити а затим бојити полудисперзивном бојом 

први и други пут. 

Боја и тон по избору инвеститора.

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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XVII РАЗНИ РАДОВИ

1.

180,35= м2 180,35

2.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

15,00= ком 20,00

3.

Набавка и постављање стандардних алуминијумских 

плочица са бројевима просторија. Плочице су 

димензија 50*30 мм са исписом  броја у боји по 

избору инвеститора.

Набавка и постављање алуминијумских ознака 

просторија са измењивим садржајем. 

У укупну површину урачунато је и чишћење 

степеништа, прилаза и сл. и неће се посебно плаћати.

Завршно чишћење објекта и прање прозора, врата, 

керамичких плочица, санитарија и подова. 

Обрачунава се по м2 нето површине објекта, 

једанпут без обзира на број чишћења.

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

15,00= ком 20,00

УКУПНО  РАЗНИ  РАДОВИ

Ознака димензија 100*150 мм, се састоји од  

алуминијумског профила, пластичних покривних 

капа и заштитне АР фолије.
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А.2-ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

РБ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА

ПВЦ  СТОЛАРИЈА

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ

ВРЕДНОСТ  РАДОВА

ЛИМАРСКИ   РАДОВИ

СУВОМОНТАЖНИ   РАДОВИ

ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ

ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

ВРСТА РАДОВА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ЗИДАРСКИ  РАДОВИ

БЕТОНСКИ  РАДОВИ

ТЕСАРСКИ  РАДОВИ

ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ

БРАВАРСКИ  РАДОВИXII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ

РАЗНИ  РАДОВИ

УКУПНО А.2

АЛУМИНАРИЈА

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ

БРАВАРСКИ  РАДОВИ

ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ
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Б ИНСТАЛАЦИЈЕ  ВИК

В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

Г ТЕЛЕКОМУКАЦИОНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

Д ТЕРМОТЕХНИЧКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ђ ППЗ МЕРЕ

УКУПНО

ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ВРСТА  РАДОВА ИЗНОС

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
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A.1.1.1 Демонтажа разводног ормана у зиду,
димензија 100х100см. ком 2

A.1.1.2

Б.2-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

 електроинсталација јаке струје за објекат jaвне намене бр.2-СУРЧИН

Овим предмером и предрачуном обухваћена је монтажа, повезивање, испитивање, пуштање у погон, пробни рад
и примопредаја свог материјала и опреме који су наведени у појединим позицијама.
Цене обухватају цене материјала, цене радне снаге, транспорт, све порезе и доприносе на материјал, као и
евентуално осигурање. Такође, цене укључују и испоруку и уградњу свог ситног неспецифицираног материјала
потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова
оштећених приликом извођења инсталација из овог пројекта.
Цене укључују и израду све потребне радионичке документације потребне за производњу, монтажу, испитивање,
пуштање у погон и одржавање опреме.
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају
бити изведени стручном радном снагом, и у потпуности према важећим техничким прописима у Србији за
предметну врсту радова.Наведени произвођачи опреме нису искључиви!
Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да та опрема, односно материјал,
има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује стручно лице
(Надзорни орган).

редни 
број

опис позиције радова јединица мере количина

A. 1. 1 ДЕМОНТАЖА

јединична цена укупна цена

A.1.1.2
Демонтажа каблова типа PP-Y 3x1,5 m 190

A.1.1.3
Демонтажа каблова типа PP-Y 3x2,5 m 150

A.1.1.4
Демонтажа каблова типа PP-Y 5x2,5 m 98

ДЕМОНТАЖА -  УКУПНО:
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редни 
број

опис позиције радова јединица мере количина јединична цена укупна цена

A.1.1.1

Испорука и монтажа у зиду разводног
ормана RT-P, израђеног од два пута
декапираног лима, снабдевеног вратима,
бравом и кључем, обојеног основном и лак
бојом, са следећом уграђеном, повезаном и
обележеном опремом:
-1ком. полужни прекидач  GS25А,400V
-3ком. аутоматски осигурач  25А,230V
-6ком. аутоматски осигурач  16А,230V
2ком. аутоматски осигурач  10А,230V
1ком. аутоматски осигурач  6А,230V
и остали потребан материјал за монтажу,
ожичавање и комплементирање разводног
ормана, увођење и спајање напојних водова. 

ком 1

A. 1. 1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

A.1.1.2 Испорука и монтажа у зиду разводног 
ормана RT-S, израђеног од два пута 

декапираног лима, снабдевеног вратима, 
бравом и кључем, обојеног основном и лак 
бојом, са следећом уграђеном, повезаном и 

обележеном опремом:
- 1ком. главни прекидач сличан GS 25A, 

400V
-1 ком. аутоматски осигурачи 6A,230V
-3 ком. аутоматски осигурачи 10A,230V

1

A.1.1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ -  УКУПНО:

ком.

-3 ком. аутоматски осигурачи 10A,230V
-9 ком. аутоматски осигурачи 16A,230V

и остали потребан материјал за монтажу, 
ожичавање и комплементирање разводног 

ормана, увођење и спајање напојних водова. 
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редни 
број

опис позиције радова јединица мере количина јединична цена укупна цена

Б.1.2.1

Испорука и уградња напојних каблова
N2XH J 2, 3x1,5 mm² за израду сијаличних
места нужне и опште расвете, у зиду под
малтер, просечне дужине 6m.

ком. 61

Б.1.2.2
Испорука и уградња напојних каблова
N2XH J 3x2,5 mm² за напајање монофазних
утичница технолошких потрошача у зиду и
из пода, у зиду под малтер, просечне
дужине 16m.

ком. 50

Б.1.2.3
Испорука и уградња напојних каблова
N2XH J 5x4 mm² за напајање разводних
ормана у зиду под малтер, 

m' 24

Б.1.2.4
Испорука и уградња напојних каблова
N2XH J 5x16 mm² за напајање разводних
ормана у зиду под малтер.

m' 16

Б.1.2  НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

Б.1.2 НАПОЈНИ КАБЛОВИ -  УКУПНО:

Испорука и уградња напојних каблова  у зиду под малтер (са шлицовањем и поновним малтерисањем)  и то:
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редни 
број

опис позиције радова јединица мере количина јединична цена укупна цена

В.1.3.1 Испорука и уградња уградне светиљке LED,
45W, димензија 60х60см. слично AURORA,
Flux Tehnology ком. 36

В.1.3.2
Испорука и уградња надградне плафоњере
LED,  14W, Фи 18см.

ком. 10

В.1.3.3
Испорука и уградња противпаничне
светиљке, LED 8W, са аутономијом рада 3h.

ком. 15

В.1.3.4
Носач механизама са оквиром за 1 Legrand
MOSAIC 772 11 шуко прикључницу, 2
модула, сл. типу Legrand MOSAIC, са
кутијом и утичницама.

ком. 15

В.1.3.5
Носач механизама са оквиром за 4 Legrand
MOSAIC 772, 3 шуко прикључницe , 8
модула, сл. типу Legrand MOSAIC 109 58, са
кутијом и утичницама.

ком. 16

В.1.3.6
Испорука и уградња једнополног
микропрекидача 6A, 230V, Legrand, или
еквивалентан.

ком. 5

Цене светиљки обухватају испоруку и уградњу светиљки комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним 
прибором.

В.1.3 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА 

еквивалентан.
ком. 5

В.1.3.7 Испорука и уградња наизменичног
микропрекидача 6A, 230V, Legrand, или
еквивалентан. ком. 4

В.1.3.8 Испорука и уградња серијског
микропрекидача 6A, 230V, Legrand, или
еквивалентан. ком. 7

B.1.3.9
Мерење непрекидности инсталације,
вредност отпора петље, мерење отпора
изолације и издавање атеста о извршеним
мерењима и исправности извршених радова
од стране овлашћене организације.

комлет 1

В.1.3 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА - УКУПНО:
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редни 
број

опис позиције радова јединица мере количина јединична цена укупна цена

Г.1.4.1
Кутија за изједначавање потенцијала у PS-
49 са испоруком и уградњом.

ком. 7

Г.1.4.2
Испорука и уградња проводника P/F 1x6mm²
у зид, под малтер, пре лепљења керамичких
плочица, са повезивањем од SIP у најближој
разводној табли до кутије PS-49.

m' 32

Г.1.4.3
Испорука и уградња проводника P/F 1x4mm²
у зид, под малтер, пре лепљења керамичких
плочица од кутије за изједначавање
потенцијала до металних делова мокрог
чвора са испоруком бакарних шелни.

m' 48

Г.1.4.4

Набавка и уградња проводника прихватног
система тип AH2 90200, (Hermi) израђен од
алуминијума Ø10mm пун пресек. Монтира
се на типским носачима. 

m' 24

Г.1.4.5 Набавка и уградња спусног проводника  тип 
AH2 90200, (Hermi) израђен од алуминијума  
Ø10mm пун пресек. Монтира се на типским 
носачима. 

m' 21

Г.1.4.6 Набавка и уградња контактног елемента тип 

Г.1.4  ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Г.1.4.6 Набавка и уградња контактног елемента тип 
KON04А 50522, (Херми) израђен од 
нерђајућег челика међусобно повезивање 
проводника прихватног система. 

ком. 10

Г.1.4.7
Набавка и уградња зидног мерног ормарића 
тип ZON05А 20522 (Hermi), израђен од 
нерђајућег челика. ком. 2

Г.1.4.8 Набавка и уградња контактног елемента - 
мерни спој тип KON02 40122, (Херми) 
израђен од нерђајућег челика Rf за 
међусобно повезивање  траке спусног 
проводника Рф  Ø10мм  и  траке земљовода 
Рф 30x3,5мм (нерђајући челик. 

ком. 2

Г.1.4.9 Набавка и уградња носача за  причвршћење 
проводника директно на зид , 
 tip ZON03 20322,  (Херми) израђен од 
нерђајућег челика, комплет са вијком 50мм 
и типлом фи 8. 

ком. 16

Г.1.4.10
Укрсни спојеви, SRPS N.B4.936

ком. 16

Г.1.4.11 Израда механичке заштите за спустове
висине 1,5m од тла L профил 50x50mm ком. 2

Г.1.4.12 Претходно мерење отпора уземљења на 
постојећем уземљивачу ком 1

147 



1 2 3 4 5 6

редни 
број

опис позиције радова јединица мере количина јединична цена укупна цена

Г.1.4.13 Мерење непрекидности громобранске
инсталације, вредност отпора на сваком
мерном споју и издавање атеста о
извршеним мерењима од стране овлашћене
организације. комлет 1

Г.1.4  ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА -  УКУПНО:

Б.2-РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

УКУПНО Б.2 :

A.1.1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

Б.2.1 НАПОЈНИ КАБЛОВИ 

В.3.1 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА 

Г.4.1 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

ДЕМОНТАЖА
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1.1.

Приводни кабал није предмет овог пројекта. 
Обавеза Инвеститора је да са предузећем 
"Телеком" Србија  склопи уговор о прикључењу 
објеката на јавну телекомуникациону мрежу.

// // // //

1.2.
Испорука и уградња изводног телефонског  
ормарича са две реглете 2x (10x2), типа "Кроне". ком 1

1.3.

Испорука и полагање кабла типа ТИ ДСЛ (60) 
10x2xо,6мм у ПВЦ цевима фи 16мм умзиду под 
малтер од изводног телефонскоаг ормарића до 
рацк ормара БД. И његово завршавање на страни 
реглета у ормарићу и на страни виоце панела у 
рацк ормару. м 18

1.4.

Испорука и монтажа  двоструке   
телекомуникационе утичнице РЈ-45 Цат 6 
(утичнице се монтирају у модулима)  или  у 
модулима који су  предвиђени у 
електроенергетским инсталацијама).

ком 29

1.5.

Испорука и монтажа  једноструке    
телекомуникационе утичнице РЈ-45 Цат 6 
(утичнице се монтирају у модулима)  или  у 
модулима који су  предвиђени у 
електроенергетским инсталацијама).

ком 2

1.6.

Испорука и монтажа инсталационог кабла С/ФТП 
4x2x0.5мм/22АWГ Цат. 7 ЛСХФ,  полаже се  по 
ПНК носачима каблова и кроз инсталационе цеви 
у зидовима.Просечна дужина кабла по једној  
утичници износи 18 м. Обрачун дужине кабла 
утврдити  на бази протокола мерења  кабла.

ком 60

1.7.

Испорука и монтажа преспојног кабла РЈ45, 
С/ФТП 4x2x0.5мм/22АWГ Цат. 7 ЛСХФ, дужине 1м 
за спајање телефона и рачунара на прикључницу.

ком 60

1.8.

Испорука и монтажа инсталационих  ХФ цеви 
делом у зиду испод малтера,делом у спуштеном 
плафону и то :

фи 16 мм
м 520

фи 26 мм
м 80

В.1- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  И  
СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ НАМЕНЕ БР. 2 У 

СУРЧИНУ, ул. Војвођанска бр. 109

редни 

број
опис позиције радова

једини
ца 

количи
на ЈЕД ЦЕНА укупно

6

1. ТЕЛЕФОНСКО - РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА

1 2 3 4 5
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1.9.

Испорука и монтажа орман главне концентрације 
РЕК ознаке  БД, ширине 19",21 ХУ модуларни 
слободно стојећи орман, ширина 600мм, дубина 
600м.,обе бочне стране и задња страна лако 
демонтажна, предња страна са стакленим 
вратима, бравицама и комплетом кључева, са 
следећим компонентама:

ком 1

1.10.

 - монтажни ЛАН Патцх панел 19"/1У са 24 РЈ-45 
УТП кат. 7, Кроне ЛСА реглете, држач каблова са 
задње стране 

ком. 3

1.11.  - панел (гуаде) са кабловским вођицама, 1ХЕ
ком. 5

1.12.  - вентилациона јединица са термостатом
ком. 1

1.13.  - неонска светиљка 230В
ком. 1

1.14.  - панел са 7 "шуко" утичница и прекидачем
ком. 1

1.15.

 - монтажни ВОИЦЕ Патцх панел  19"/1У са 25 РЈ-
45 кат. 3, телефонски / ИСДН, држач каблова са 
задње стране, Кроне ЛСА реглете (фиксни 
портови)

ком 1

1.16. Уводник ПГ-11 Комплет, ком 1

1.17.

 - Активни ЛАН СWИТЦХ - ТП-Линк ТЛ-СГ1016Д 
16-порт Гигабит 10/100/1000Мб/с Свич, 19" 
рацкмоунт, интерно напајање АЦ 100-240В / 50-
60Хз, wиреспеед 48Гб/с бандwидтх 

ком 2

1.18.
Испорука и монтажа УПС уређаја, 1000W, 230/230 
В, рековска варијанта , 2 ХУ.

ком 1

1.19.
Ситан прибор, инсталационе кутије и монтажни 
материјал компл. 1

1.20.
Мерења параметара линкова за Цат 7

ком. 60

1.21.
Испорука и монтажа кабла  за инсталацију 
напајања и уземљења РЕК ормана и то:

1.22.  - Н2XХ -Ј 1 x 16 мм2 (од ШИП-а до РЕК ормана)
м 15

1.23.
 - Н2XХ -Ј 3 x 2,5 мм2 (од најближег  ормара енергетике до РЕК ормана)

м 15

1.24.

Испорука и уградња Wи-Фи уређаја типа УниФи
Аццесс Поинт - WиФи 802.11н МИМО технологија -
300Мбпс до 150 метара удаљености. 2,4ГХз .Уз
уредјај стиже све што је потребно за монтажу на
плафон или зид као и ПоЕ адаптер.

ком 2

1.25.

Израда документације: 
пројекат изведеног стања, техничка и сервисна 
документација, записник о техничком пријему и 
примопредаји компл. 1

1.УКУПНО ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
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2.1.

Испорука и монтажа мегапиxелне IP камере за
унутрашњу монтажу, у куполи IP 66 заштита, 2.0
MPix (1600x1200@12.5 fr/sec, 720p@25fps.); 1/3''
CMOS сензор; Механички IR филтер, остељивост
0.5Lux/0.1 Lux БW@Ф1.2, 0Lux са IR; Уграђен
варифокални објектив 2.7-9мм, Уграђене IR диоде
домета до 30м, H.264/MPEG4, MLNPEG dual
stream компресија са регулацијом протока кроз
мрежу (32К ~ 8М); 1 аудио улаз (OggVorbis
компресија)/аудио излаз; 1 алармни улаз/алармни
излаз; електронска PTZ функција за дигитално
увеличавања; протоколи TCP/IP, HTTP, DHCP,
DNS ,RTP/RTCP, PPPoE; Напајање
12Vdc/24Vac/PoE 8.5W, ONVIF компатибилна,
температурног опсега -10°C/+60°C, све са
носачем за монтажу, слично типу DS-2CD8253F-
EI. ком. 2

2.2.

Испорука и монтажа мегапиxелне IP камере за
спољашњу монтажу, IP 66 заштита, 2.0 MPix
(1600x1200@12.5 fr/sec, 720p@25fps.); 1/3'' CMOS
сензор; Механички IR филтер, остељивост
0.5Lux/0.1 Lux БW@Ф1.2, 0Lux са IR; Уграђен
варифокални објектив 2.7-9мм, Уграђене IR диоде
домета до 30м, H.264/MPEG4, MLNPEG dual
stream компресија са регулацијом протока кроз
мрежу (32К ~ 8М); 1 аудио улаз (OggVorbis
компресија)/аудио излаз; 1 алармни улаз/алармни
излаз; електронска PTZ функција за дигитално
увеличавања; протоколи TCP/IP, HTTP, DHCP,
DNS ,RTP/RTCP, PPPoE; Напајање
12Vdc/24Vac/PoE 8.5W, ONVIF компатибилна,
температурног опсега -20°C/+60°C, све са
носачем за монтажу, слично типу DS-2CE56D5T-
IRM. ком. 3

2.3.

Испорука и монтажа објектива 1/3” са аутоматским
DC подешавањем ириса и са могућношћу избора
отвора од 2.8мм до 10мм, сл.типу RV02812Д-IR.

ком. 5

2.4.

Испорука и монтажа носача за монтажу камере са 
скривеним уводом каблова, димензије:115(Х) x 
75(Д) x 208(Л), обртање 360°, нагиб до 120°.

ком. 3

2.5.

Испорука и монтажа мрежног видео рекордера са
16 видео улаза; Компресија H.264; Dual-Stream;
Снимање до резолуције од 5 Мpix;
Улазни/Излазни саобраћај = 20/40 Mbps; Брзина
снимања 21 IP камера урезолуцији 4CIF у реалном
времену или 2MP, 5MP (нон реалтиме);са
уграђеним 2x4ТБ SATA HDD, HDMI мониторски
излаз; 4 алармна улаза/2 излаза; 12Vdc, 1U, 19",
слично типу DS-7616NI-St.

ком. 1

2. INSTALACIJA VIDEO NADZORA 
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2.6.

Испорука и монтажа LCD-TFT колор-монитор 32", 
номинална резолуција 1.600x1.200,  XVGA и DVI 
улаз. ком. 1

2.7.

Испорука и монтажа мрежног уређаја (switch) са
24 PoE порта, 24x10/100ТX+2x10/100/1000ТX/
2xSFP combo slots, слично типу АТ-FS750/24POE.

ком. 1

2.8.

Испорука и инсталација рачунара мини тоwер 
рачунара са  процесором ИНТЕЛ и5-3330 3.0 
меморијом 4096МБ, тврдим диском 1TB, две 
видео картице са графичким процесором и 
меморијом од 4GB Интел® HD, уређајем 
ДВД±РW, напајањем 500W, тастатуром и 
оптичким мишем са инсталираним Wиндоwс 7/8 
оперативним системом и инсталираним 
софтвером за видео матрицу одабраних кључних 
камера на једном монитору и на другом монитору 
могућност приказа са једне одабране камере.

ком 1

2.9.

Испорука и монтажа   кабла  са плаштом од HF 
материјала кој се полаже делимично у гибљивим 
инсталационим цевима, делимично на одстојним  
HF обујмицима у простору спуштеног плафона.

S/FTP 4x2x0.5мм/23AWG Cat. 7 LSHF м 180

2.10.

Испорука и монтажа  HF цев положене у зиду и 
делимично на одстојним обујмицама у спуштеном 
плафону

м 180

2.11.
Ситан прибор, конектори и монтажни материјал за 
опрему

компл. 1

2.12.
Програмирање рада система сходно захтевима
корисника и обука корисника. 

компл. 1

2.13.
Завршно испитивање, пуштање у рад и предаја
кориснику на употребу.

компл. 1

3.1.

Испорука и уградња централе за дојаву пожара,
типа "СЕЦУРАТИОН-СФТ 512" , са 4 зона,
акубатеријом од  2x 18  Ах, 12 В, ком 1

3.2.

Испорука и полагање кабла типа Ј- Х(СТ)Х
5x2x0,6мм за повезивање говорног аутомата за
слање порука од ППЦ . у ПВЦ фи 13мм зид испод
малтера.од ППЦ до БД. м 10

3.3.

Испорука и уградња ПВЦ цеви 13 мм под малтер
или у гипсане зидове за провлачење кабла типа
Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,8мм. м 160

3.4.
Испорука и уградња неадресабилних оптичких
јављача дима  типа "СЦД 563",  са подножјем 701.

ком 10

3. ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

2.  УКУПНО   ВИДЕО НАДЗОР
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3.5.
Испорука и уградња неадресабилних термичких
јављача дима  типа "ТЦД 563",  са подножјем 701.

ком 2

3.6.
Испорука и уградња неадресабилних ручних
јављача пожара типа "МЦП -521 " ком 2

3.7.

Набавка, испорука и монтажа алармне сирене за 
унутарашњу монтажу,100дБ,црвена. Алармна 
сирена треба да  поседује атест о усклађености са 
ЕН-54. ком 2

3.8.

Набавка, испорука и монтажа ГСМ модула за 
дојаву и пренос говорне поруке путем мобилне 
телефонске мреже на унапред одређене 
телефоне, еквивалентан типу ГСМ пагер 3 (СИМ 
картицу обезбеђује Наручилац) ком 1

3.9.

Набавка, испорука, полагање у  разводне канале 
(пластичне савитљиве цеви, ПВЦ савитљива 
црева,  обујмице и сл.) и испод завршне обраде 
плафона или зида и означавање сигналног кабела 
без халогених елемената, комплет са свим 
потребним радовима и помоћним материјалом:
као тип Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,8мм. Просечна дужина 
кабла  по једном јављачу износи 7 м.

ком 18

3.10.

Набавка, испорука, полагање у  разводне канале 
(пластичне савитљиве  цеви, ПВЦ савитљива 
црева, регале, обујмице и сл.) и испод завршне 
обраде плафона или зида и означавање 
сигналног кабела без халогених елемената, 
комплет са свим потребним радовима и помоћним 
материјалом:
За сирене је предвиђен кабал  тип ЈБ-Х(Ст)Х 
2x2x0,8мм ФЕ180/Е30. просечна дужина кабла за 
сирене  износи 12м.

ком 3

3.11.
Бушење рупа за пролазак каблова из једног 
пожарног сектора у други..

ком 3

3.12.

Заштита од ширења пожара посредством
изолације каблова код пролаза каблова кроз
противпожарне зидове .(према СРПС
У.Ј.1.160/86). Затварање отвора након
постављања каблова изводи се противпожарном
масом отпорности према пожару у трајању од
90мин. Заштитном пожарном масом такоће
извршити премазивање каблова, најмање у два
слоја, у дужини од 2м са обе стране
противпожарног зида.и на сваких 5 м дуж тресе за
премазивање каблова у дужини од 2 метра. За
материјал који се примењује као заштита од
ширења пожара посредством кабловске изолације
потребно је прибавити атест надлежне,
овлашћене југословенске установе којим се
показује његова отпорност према пожару.

кг 1
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3.13.

Програмирање параметара рада централе за 
дојаву и софтвера за визуализацију с уношењем 
корисничких података (ПЦ рачунар потребних 
карактеристика- конфигурације обезбеђује 
Наручилац) компл. 1

3.14.

Израда и предаја комплетних упутстава за 
руковање и одржавање система за дојаву и 
гашење пожара (корисничка упутства) и 
комплетних сервисерских упутстава (сервисна 
упутства) на српском језику у писаној и 
електронској форми. компл. 2

3.15.

Обука корисника за руковање системима за 
дојаву. Обука одговорног лица Наручиоца за 
потпуно самостално коришћење софтвера за 
програмирање централа у пост гарантном периоду 
(извршеност наведене обуке доказиваће се и 
потврдом Наручиоца). Испорука техничке 
документације и атеста. Испорука Књиге 
одржавања. паушал 1

3.16.
Стручна помоћ у периоду уходавања система за 
дојаву  пожара паушал 1

3.17.

Издавање атеста функционалности система 
(Записника/Извештаја о стручном налазу) за 
предметни стабилни систем за аутоматску 
детекцијуи дојаву, од стране овлаштене установе. паушал 1

3.18.

Израда пројекта изведеног стања. Поменути 
пројекат се  израђује и испоручује се у 4 (четири) 
штампана примерка и на ЦД у електронској “едит”-
абилној форми (текстуални део документације, у 
формату “*.доц” – снимљен као “Wорд 2003” 
документ;  графички део документације, у 
формату “*.дwг”– снимљен као “АутоЦАД 2007” 
документ)
 (6 примерка на папиру + 1 у електронском облику 
на ЦД-Р медију) паушал 1

3.19.

У гарантном периоду понуђач нуди гаранцију, 
односно одржавање, као и редовне (двомесечне) 
и периодичне шестомесечне прегледе са 
издавањем и достављањем Записника/Извештаја 
о стручном налазу идатог од стране овлаштене 
установе (у складу са Законом о заштити од 
пожара Службени гласник Репубилке Србије, бр. 
111/09 и  Правилником о техничким нормативима 
за стабилне инсталације за дојаву пожара - Сл. 
СРЈ бр.87/93) за комплетни стабилни систем за 
аутоматско откривање,дојаву  и гашење пожара, 
уз доставу Записника/Извештаја о стручном 
налазу идатог од стране овлаштене установе. 

паушал 1
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3.20. Непредвиђени радови и услуге паушал 1

3.21.

Испитивање целокупне инсталације, стручна
монтажа уређаја, пуштање у рад целокупног
система, обука руковаоца, израда упуства за
употребу, израда пројекта изведеног стања.

комп 1

3.22.

Сав неспецифирани монтажни и потрошни 
материјал као кабели, разводне кутије, ПВЦ 
везице, налепнице, типле&вијци, двострано 
лепљива трака и сл., а неопходан за постизавање 
пуне функционалности и поштовања важећих 
техничких прописа у струци.

паушал 1

1

2

3

УКУПНО В.2

СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

В.2-ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

3.  УКУПНО   ИНСТАЛАЦИЈА   ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

ВИДЕО НАДЗОР
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Oбјекат јавне намене бр.2

Војвођанска бр. 109

Сурчин

Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

I РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

1. Набавка, испорука и уградња гасног котла са

''фасадним'' прикључком, тип VU 242/5-5,

произвођача Vaillant или другог произвођача истих

техничких карактеристика, капацитета 8,1-24 кW:

Т полазног вода: 30-85 
0
C

потрошња гаса: 2.8 m
3
/h

димензија: ВхШхД-800х440х338 mm

тежина: 36 kg ком 1

Oбрачун по комаду.

2. Набавка, испорука и уградња чланкастих

алуминијумских радијатора, произвођача Global

VOX- Италија, или другог произвођача истих

техничких карактеристика:

VOX 500 ком 118

Oбрачун по чланку.

3. Набавка, испорука и уградња радијаторских вентила,

Предмер и предрачун
Г.2-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

3. Набавка, испорука и уградња радијаторских вентила,

произвођача HERZ - Aустрија или другог

произвођача истих техничких карактеристика: 

1/2'' ком 12

Обрачун по комаду.

4. Набавка, испорука и уградња радијаторских

пригушница, произвођача HERZ - Aустрија или

другог произвођача истих техничких карактеристика: 

1/2'' ком 12

Обрачун по комаду.

5. Набавка, испорука и уградња термостатских глава са

течним пуњењем (Хидросензор) са аутоматском

заштитом од смрзавања и блокадом радне тачке у

белој боји, произвођача HERZ - Aустрија или другог

произвођача истих техничких карактеристика: 

ком 12

Обрачун по комаду.
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Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

6. Набавка, испорука и уградња ПИП славина за

радијаторе у приземљу, произвођача Словарм или

другог произвођача истих техничких карактеристика: 

1/2'' ком 6

Обрачун по комаду.

7. Набавка, испорука и уградња радијаторских чепова: 

1'' ком 12

Обрачун по комаду.

8. Набавка, испорука и уградња радијаторских славина

одзрачних ручних Caleffi или другог произвођача

истих техничких карактеристика: 

1/2'' ком 12

Обрачун по комаду.

9. Набавка, испорука и уградња бакарних цеви,

димензија:

Ø15х1 mm м 92

Ø18х1 mm м 12

Ø22х1 mm м 10Ø22х1 mm м 10

Ø28х1 mm м 15

Обрачун по метру.

10. Помоћни материјал за уградњу бакарних цеви узима

се 50% од вредности цевне мреже:

0,50

11. Набавка, испорука и уградња кугла вентила,

димензија:

1'' ком 2

Обрачун по комаду.

УКУПНО  РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
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Oбјекат јавне намене бр.2

Војвођанска бр. 109

Сурчин

Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

II ВЕНТИЛАЦИЈА ЧАЈНЕ КУХИЊЕ

1.

Набавка, испорука и монтажа аспиратора, тип

DU511W, производ Горење, прикључне снаге 128 W

и снаге мотора 100 W, димензије 499х510 mm,

максималног капацитета одвођења ваздуха је 185

m3/h и максимални капацитет рециркулације ваздуха

је 74 m3/h :

ком 1

Обрачун по комаду.

2.

Набавка, испорука и монтажа спиро канала

израђених од алуминијумског лима дебљине 0.6 мм:

ø125 м 2

Обрачун по метру.

3.
Набавка, испорука и монтажа противкишне

жалузине, производ TROX:

WG 330x400 mm ком 1

Обрачун по комаду.

УКУПНО  ВЕНТИЛАЦИЈА ЧАЈНЕ КУХИЊЕ
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Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

III ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.

Провера синхронизованости главног пројекта са

осталим инсталацијама и усклађивање свих радова у

току извођења радова, преглед објекта у циљу

упоређења са пројектом предвиђеним решењем.

Обезбеђење, заштита, отварање магацина и

грађевинског дневника, просторија за смештај

особља за вођење радова, узимање потребних мера,

чување, трошкови осигурања опреме и уређаја за

време монтаже до коначне предаје инсталација. 

пауш. 1

Обрачун паушално.

2.

Испирање комплетне топловодне инсталације од

нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h-

хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно

техничким условима до потпуне непропусности

цевовода и арматуре Испитивање инсталације на

топло.

пауш. 1

Обрачун паушално.Обрачун паушално.

3.

За све грађевинске радове који се буду јавили у току

извођења инсталација као што су: штемовање рупа и

шлицева за пролаз и полагање инсталације, стално

чишћење радних места током радова са одношењем

шута и осталих отпадака са градилишта. Позиција

обухвата и завршну обраду око отвора (попуњавање

и малтерисање).

пауш. 1

Обрачун паушално.

4.

Израда упутства за руковање и одржавање у три

примерка (једно урамљено) предаја атеста и

гарантних листова за уграђену опрему и материјал,

чишћење и припрема објекта за технички пријем, као

и учествовање у техничком пријему и други радови

неопходни за нормалну функцију инсталација, израда 

шеме за постављање у котларници и сличним

просторијама.

пауш. 1

Обрачун паушално.
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Oбјекат јавне намене бр.2

Војвођанска бр. 109

Сурчин

Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

5.

Предаја атеста и гарантних листова за уграђену

опрему и материјал, чишћење и припрема објекта за

технички пријем, као и учествовање у техничком

пријему и други радови неопходни за нормалну

функцију инсталација. Пуштање инсталације у

погон.

пауш. 1

Обрачун паушално.

6.
Рашчишћавање и уклањање просторија извођача 

(магацини, контејнери, радионице и др.)

пауш. 1

Обрачун паушално.

УКУПНО  ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
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Р.Б. Опис Ј.М. Количина Цена по ЈМ Свега

1 2 3 4 5 6

Г.2-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-обј.2

РБ ВРСТА РАДОВА

I РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

II ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА

III ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО Г.2

ВРЕДНОСТ  РАДОВА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

161 



Д.2 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ обј.2

Р.Б. ВРСТЕ РАДОВА J.М. Количина  Цена по Ј.М. (дин)  Свега (дин) 

1 2 3 4 5 6

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1. Обележавање трасе

Пре почетка радова на ископу за водовод и 

канализацију, потребно је обелезити трасу, са свим 

њеним елементима (хоризонтални и вертикални 

преломи трасе, шахтови, ...)

Обрачун: по м'  обележене трасе. м' 66,00

2. Извршити разбијање армирано-бетонске подне 

плоче, за ископ рова за полагање цевовода, а након 

тога извршити враћање плоче у првобитно стање.

Обрачунава се и плаћа по м2 м2 17,00

3. Ручни и машински ископ земљишта II i III 

категорије за ровове водоводних цеви и . Ширина 

ровова је 0,6m. Ископ извршити у свему према 

приложеним цртежиме, техничким прописима и 

упутствима надзорног органа. Ископ извршити са 

правилним отсецањем бочних страна и финим 

планиранјем дна рова са тачношћу ±2 cm. 

Одбацивање ископаног материјала обавезно мин. на 

1.0 м од ивице рова са једне стране, док се друга 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1.0 м од ивице рова са једне стране, док се друга 

страна користи за траспорт цеви и материјала. Дно 

рова мора бити ископано и поравнато према котама 

датим у пројекту.  Потребно је стриктно 

остваривање пада између задатих тачака. У случају 

прекопа вишак се мора попунити набијеним земљом 

о трошку извођача. У случају посебних услова, 

материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад 

и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у 

договору са надзорним органом. Приликом ископа 

треба се придржавати ПТП о безбедности рада. 

Ценом је обухваћено и евентуално црпљење 

атмосферске или подземне воде, уколико се појави 

током извођења радова.

Обрачун по м3 м3 63,0
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

4. Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка 

на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 

10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити 

имати крупне комаде камена ни грудве земље у 

себи. Песак мора бити чист, уједначене гранулације, 

без примеса органских материја. Песак се полаже 

читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод 

цеви - постељица, која се набија до 95% збијености 

по Проктору. По завршеној монтажи и испитивању 

цевовода и добијању одобрења од стране надзорног 

органа, песак се распоређује читавом дужином цеви 

и ручно набија у слојевима 10-20 cm тако да се са 

стране цеви постигне збијеност од 95%, а изнад 

темена цеви 85-95 % по Проктору.                                                                                                                 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном

стању м3 11,0

5. Извршити набавку, транспорт и уграђивање 

природног песковитог шљунка. После завршетка 

монтаже, испитивања и премеравања цеви, 

извршити затрпавање ровова шљунком уз набијање 

у слојевима по 20 цм дебљине, до збијености 

самоникле земље. Највећа величина зрна (комада) 

не сме прећи 30 mm. При затрпавању водити рачуна 

да први слој буде ситне гранулације без крупних 

комада који би могли да оштете цев. До на 1 m од 

темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1 m 

од темена цеви, збијање се може вршити и од темена цеви, збијање се може вршити и 

машински, према препорукама произвођача цеви. 

Затрпаванје рова почети тек по одобрењу надзорног 

органа.

Обрачунава се и плаћа по m3 шљунка у набијеном

стању. м3 32,0

6. Извршити затрпавање рова земљом из ископа. 

Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима 

од 20-30цм, уз набијање и истовремено вађење 

подграде, уколико је има. Набијање  извршити до  

збијености 90% збијености по Проктору . До на 1,0 

м од темена цеви збијање вршити само ручно. 

Преко 1,0 м од темена цеви, збијање је могуће и 

машински, према упуствима и препорукама 

произвођача цеви. Приликом убацивања земље 

непосредно изнад цеви водити рачуна да материјал 

за насипање не садржи крупне и оштре комаде 

(преко 30 мм), који би оштетили цеви. Затрпавање 

рова почети тек по одобрењу надзорног органа.

Обрачун: по м3 угрaђеног материјала. м3 20,0
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

7. Извршити транспорт преостале земље од ископа на 

депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: 

утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на 

депонији. Даљина транспорта до 5 км.

Обрачунава се по м3 м3 43,0

8. Извршити набавку и монтажу префабрикованих 

бетонских прстенова са унутрашњим пречником 1.0 

м за формирање ревизионих силаза, са горњим 

конусним делом и завршетком за уградњу шахт 

поклопца. У цену улази израда силаза са дном од 

набијеног бетона MB 20, малтерисање у два слоја  

зидова цементним малтером и глачање до црног 

сјаја. Све радове извести у складу са техничким 

прописима.

Обрачунава се и плаћа по m' изграђеног шахта. м' 1,5

9. Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено-

гвоздених поклопаца за шахтове. Поклопци су 

округли, чистог отвора Ø 600 mm. Монтажу и 

уградњу поклопаца извршити према упутствима 

надзорног органа.

Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног шахт 

поклопца.

250kN ком 1,0

10. Извршити набавку, транспорт и уграђивање ливено-10. Извршити набавку, транспорт и уграђивање ливено-

гвоздених пењалица DIN1212. Пењалице се уграђују 

у зидове шахтова наизменично на вертикалном 

растојању од 30 cm са хоризонталним размаком од 

вертикалне осе по 5 cm.

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 4,0

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
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II ВОДОВОД

1. Извршити демонтажу постојећих водоводних цеви у 

објекту свих врста и пречника. Демонтирани 

материјал депоновати на место које одреди 

инвеститор.

Обрачунава се по м'

Ø15-25 м' 20,00

2. Набавка, транспорт и уграђивање водоводних 

полиетиленских цеви за радни притисак 10 бара 

(СДР 13,6). Под монтажом цеви и фазонских комада 

подразумева се: припрема свог потребног 

материјала за монтажу водоводне инсталације, 

пренос елемената до места уграђивања, и спајање 

цеви. Спајање цеви врши се према упуствима 

произвођача. Радове извести у свему према: 

пројекту и техничким прописима за ову врсту цеви, 

приложеним цртежима и упутствима надзорног 

органа. Позицијом су обухваћени и сви спојни 

елементи, ПЕ колена, ПЕ "Т" рачве, адаптери, 

прирубнице,...

Обрачун: по м' уграђених цеви и фазонских комада.

ДН 25 (20mm - унутрашња мера) м' 13,0

ДН 75 (65mm - унутрашња мера) м' 33,0

3. Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских 3. Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских 

водоводних цеви, са потребним фазонским 

комадима. Позицијом обухваћен: сав употребљени 

материјал са растуром, припремно завршни радови, 

пренос материјала до места монтаже, размеравање 

водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и 

међуспратне конструкције, израда жљебова у 

зидовима за полагање цеви, сечење цеви, спајање и 

уградња фазонских комада.

Обрачун по метру дужном монтиране, испитане и 

дезинфиковане  мреже.

DN15 - унутрашња мера м' 19,0

DN20 - унутрашња мера м' 9,0

4. Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних 

водоводних вентила за радни притисак од 10 bara.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног 

вентила.

Ø 15 ком 4

Ø 20 ком 1

5. Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних 

"ЕК" вентила са капом.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног 

вентила.

DN 15 (1/2") ком 4

165 



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

6. Набавка, транспорт и уградња челичних 

поцинкованих цеви са шавом и припадајућим 

,,фитингом,, за хидрантску мрежу. Цеви за зидове 

на сваких 2 м причврстити металним обујмицама са 

гуменим подметачима, а ако је потребно и на 

краћем растојању и потребно је изоловати 

"пламафлекс" (или сл.) изолацијом д=13-20мм 

(развод по плафону и зиду). Цеви у земљи и кроз 

конструкцију морају бити минизиране и када цеви 

пролазе кроз зид, оставити слободан пролаз од 5 цм. 

Сва инсталација пре затрпавања и малтерисања 

мора бити испробана на притисак.                          

Обрачун по м' комплетно постављене мреже

ø 50 м' 17

ø 65 м' 6

7. Набавка транспорт и монтажа водомера смештеног 

у новопројектованом водомерном шахту. Ценом 

обухваћено: хватач нечистоћа, редуцири, вентили и 

остали потребни фазонски комади.

Обрачунава се и плаћа по комаду комплетно 

монтираног водомера.

ø 20 ком 1

8. Извршити набавку, транспорт и монтажу зидног 

пожарног хидранта ø 50 мм. Хидрант је opreмљен пожарног хидранта ø 50 мм. Хидрант је opreмљен 

комплетном опремом коју чине: млазница 52 мм, 

тревира црево  са "štorc" спојком дужине 15 м, 

угаони вентил ø 50 и хидрантски орман. Кутија 

мора бити видно означена и са кључем. Произвођач 

"Ватроспрем ", или други одговарајућих 

карактеристика. Хидранти се уграђују на висини од 

1,5 m од коте готовог пода, према диспозицијама 

датим у графичкој документацији.

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 2

9. Испитивање цевовода на пробни притисак према 

приложеном упуству и важећим техничким 

прописима. Обрачун по м' цеви која се испитује.
м' 97,0

УКУПНО ВОДОВОД
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III КАНАЛИЗАЦИЈА

1. Извршити демонтажу постојећих канализационих 

цеви (свих врста и пречника), у цену урачунати и 

блиндирање канализационих цеви. Демонтирани 

материјал депоновати на место које одреди 

инвеститор.

Обрачунава се и плаћа метру дужном м' 10,0

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

канализационих цеви од тврдог PVC-а.  На свим 

местима одређеним пројектом уградити 

одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање 

цеви врши се помоћу еластичних заптивних 

прстенова, према упутствима произвођача цеви. Пре 

затрпавања цеви комплетна мрежа мора бити 

испитана на вододрживост. Цеви које се полажу у 

тло морају бити пажљиво положене на претходно 

припремљену постељицу од песка и дотеране по 

правцу и нивелети према пројектној документацији.  

Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, 

укључујући  обујмице и вешаљке за причвршћивање 

цевовода за конструкцију.

Обрачун по метру дужном монтиране 

канализационе мреже.

Ø50 м' 4,0

Ø75 м' 4,0

2.

Ø75 м' 4,0

Ø110 м' 20,0

Ø160 м' 20,0

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

поцинковане ветилационе капе  Ф150мм на крову. 

Капе се постављају на крову објекта.

Ø150/100 ком 1

4. Извршити набавку, транспорт и монтажу подних 

сливника са решетком. Подни сливници су 

пластични типа, са решетком од нерђајућег челика. 

Сливник се састоји од излива, сифона и горњег дела 

са решетком од нерђајућег челика.Обрачунава се и 

плаћа по комаду уграђеног сливника.

Ø75 ком 1

5. Извршити повезивање новопројектоване 

канализационе мреже на постојећу септичку јаму.

Обрачунава се и плаћа по комаду ком 1

6.
Испитивање цевовода на пробни притисак према 

приложеном упуству и важећим техничким 

прописима.  Обрачун по м1 цеви која се испитује. м' 48,0

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА

3.

167 



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1. Демонтажа постојећег умиваоника, и свих његових 

делова.

Обрачунава се и плаћа по комаду демонтираног 

умиваоника. ком 1,0

2. Демонтажа постојеће wc шоље, и свих пратећих 

делова. Демонтирани материјал депоновати на 

место које одреди инвеститор.

Обрачунава се и плаћа по комаду. ком 1,0

3.
Набавка, транспорт и монтажа WC шоља од 

фајанса. Позицијом обухваћени: шоља, пластична 

цев Ø32 за спој шоље и испирача, бешумни ниско 

монтажни водокотлић, цев 3/8" за повезивање 

водокотлића и угаоног вентила, седиште са 

поклопцем од тврде пластике, гумена подлога испод 

шоље, гумена навлака са обујмицама за спој шоље 

са пластичном цеви за испирач, ПВЦ цев Ø100 за 

спој шоље са канализацијом, месингани завртњеви, 

четка за чишћење и пластични типлови за спој 

шоље и пода.

Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане 

шоље. ком 2

4. Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника 

од санитарне керамике са стубом (квалитета као 

"Керамика" Младеновац, или слично). Шкољка 

мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и 

чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке 

монтирати хромирани сифон са розетном и 

одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом. 

Спој прекрити никлованом розетном. Качење и 

фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз 

претходну уградњу пластичних типлова. У цену 

урачуната и набавка и уградња стојеће једноручне 

славине за топлу и хладну воду.

Обрачунава се и плаћа по комаду комплетно 

монтираног умиваоника. ком 1

5. Извршити набавку, транспорт и уградњу 

електричног бојлера. Уз бојлер уградити 

сигурносни вентил бринокс црева и све потребне 

делове. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног 

бојлера.

бојлер 5л - нискомонтажни ком 2
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6. Набавка, транспорт и монтажа комплет судопере са 

кабинетом. Судопера мора бити снабдевена отвором 

за одвод, преливом и чепом за затварање одводног 

отвора. Испод судопере монтирати хромирани 

сифон са розетном и одговарајућу челичну цев за 

спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом 

розетном. Качење и фиксирање извршити путем 

жабица или шрафова уз претходну уградњу 

пластичних типлова. У цену је укључена и стојећа 

батерија за топлу и хладну воду.

Обрачунава се по комаду ком 1

7. Набавка, транспорт и монтажа огледала вел.50/35 

цм у раму изнад умиваоника.

Обрачунава се и плаћа по комаду. ком 1

8. Набавка, транспорт и уградња држача тоалет ролне 

од инокса.                                                   

Обрачунава се и плаћа по комаду ком 2

9. Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна.

 Обрачунава се и плаћа по комаду ком 1

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д.2-РЕКАПИТУЛАЦИЈА-Вик

I
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

II
ВОДОВОД

III
КАНАЛИЗАЦИЈА

IV
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО Д.2

Испорука и монтажа противпожарних апарата са

сувим прахом и угљендиоксидом са елементима за

ношење , а у свему према графичкој документацији.

Апарати су слични типу фирме Ватроспрем,

Београд.

Комплет  "готово" плаћа се по комаду

Апарат С-9, ком 2

Апарат ЦО-2, ком 1

УКУПНО  (ДИН)

укупно

5 6

ПРОТИВ ПОЖАРНА ОПРЕМА 

редни 

број
опис позиције радова

једини

ца мере
количина

материјал

Ђ2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  ЗА ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ БР. 2 У СУРЧИНУ, ул. Војвођанска бр. 109

1 2 3 4

ИЗНОС

УКУПНО  (ДИН)
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Р.Б.  ИЗНОС 

А.1

Б.1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

В.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Г.1 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Д.1 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВиК

Ђ1 ППЗ МЕРЕ

Р.Б.  ИЗНОС 

А.2

Б.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ВРСТА  РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ВРСТА  РАДОВА

ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБЈЕКАТ 2  

УКУПНО ОБЈЕКАТ 1

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКАТ 1 

В.2 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Г.2 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Д.2 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВиК

Ђ2 ППЗ МЕРЕ

УКУПНО ОБЈЕКАТ 2

Р.Б.  ИЗНОС 

1

2

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

УКУПНО ЗА ОБЈЕКАТ 1

УКУПНО ЗА ОБЈЕКАТ 2
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