
 

 
 

Република Србија 

АП Војводина       Број: 404-145/2019-V 

Град Сремска Митровица      Дана: 05.06.2019.год. 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 
Сремска Митровица 

Ул.Светог Димитрија бр.13 

 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: 

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ – ДРУГА ФАЗА 

РЕДНИ БРОЈ 1.3.21. 
 

 

 У поступку јавне набавке радова на изградњи објекта ОШ „Јован Поповић“ – друга 

фаза, редни број 1.3.21., врши се измена конкурсне документације на следећи начин: 

 

1. Конкурсна документација је објављена у А4 формату. 

 

2. Прилагођен је укупан број страна документације у Footer- у, где уместо 56 стоји 

183 стране. 

 

3. У конкурсној документацији  Образац бр. 10 на страни 162/183 је усаглашен са 

додатним условима – Технички капацитет на страни број 8/183. 

 

4. У конкурсној документацији на страни бр. 4/183 измењен је рок за извођење 

радова тако да сада стоји 270 календарских дана. 

 

 

Предметне измене не утичу на рок за подношење понуда. У преосталом делу конкурсна 

документација остаје непромењена. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ – ДРУГА ФАЗА 

РЕДНИ БРОЈ 1.3.21 
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

 

 

 
 

 

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку-  

изградња објекта ОШ “Јован Поповић“ – друга фаза  
                                             Број: 404-145/2019-V 

 

 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

 

 Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени  

            на Порталу  јавних набаки, Интернет страници Наручиоца а позив и  

            на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа: 

            Дана, 27/05/2019. године 

 

 

 

 Датум и време 
Рок за достављање понуда, без 

обзира на начин достављања: 

до 26.06.2019. године 

до 10,00 часова 

Јавно отварање понуда обавиће се: 26.06.2019. године 

у 11,00 часова 

 

 

 

 

Сремска Митровица, мај 2019. године 
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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 1.3.11/2018 из Плана 

набавки, заведене под бројем 404-428/2018-V и Решења о образовању Комисије за јавне набавке, 

за спровођење поступка јавне набавке, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку– изградња објекта основне школе “Јован Поповић“ – I фаза  

број: 404-145/2019-V  

 
Конкурсна документација садржи позив за подношење понуда и: 

  

Поглавље  Назив поглавља  Страна  

I  Општи подаци о јавној набавци  3 

II  Врста радова, техничке карактеристике, 

квалитет, количина и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок и место извођења радова, 

евентуални додатни радови и сл. 

4 

III  Техничка документација и планови  5 

IV Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 

6 

V Критеријуми за доделу уговора 11 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 12 

VII Модел уговора 36 

VIII Упутство понуђачима како да сачине 

понуду 

47 

 

 

Конкурсну документацију сачинила Комисија за јавне набавке 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 

 

Назив наручиоца Град Сремска Митровица,  

Градска управа за инфраструктуту и имовину 

Седиште наручиоца Ул. Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица 

Интернет страница наручиоца  www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke 

ПИБ: 105935357 

МБ 08898774 

ЈБКЈС:  66999  
  

2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне 

набавке у складу са чланом 32. ЗЈН („Службени гласник РС“,68/15) 

 

3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 404-145/2019-V су радови – Изградња 

објекта ОШ “Јован Поповић” – друга фаза;   ОРН: 45214210 Радови на изградњи основних 

школа 
 

4. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 

Порталу јавних набавки  и на интернет страници наручиоца: 

www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke; 

 

5. Партије: Предмет јавне набавке  није обликован по партијама. 

      

6. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца  додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Контакт телефон: 022/215-2116, е-

маил адреса: javnenabavke.sm@yahoo.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sremskamitrovica.rs/javne
http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke
mailto:javnenabavke.sm@yahoo.com


ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 4 од 183 

 

 

II   ВРСТЕ РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ 

РАДОВИ 

 

 

Предмет јавне набавке у отвореном поступку број 404-145/2019-V, ОРН:45214210 је 

извођење радова на изградњи основне школе “Јован Поповић” – друга фаза. 

 

Место извођења радова: у кругу основне школе “Јован Поповић” у улици Петра 

Прерадовића бр.51 у Сремској Митровици, уз задржавање свих постојећих објеката. 

 

Габарит нове школске зграде је приближно правоугаоног облика, димензија 30м x 68,88м. 

Спратност објекта је П+2.Спратна висина је 3,9м. Кровни венац објекта је на 12,90м. Кота приземља 

је 60 цм подигнута у односу на приступни тротоар. Фасадне равни су  ортогоналне, равне геометрије. 

Кров је раван, делимично покривен екстензивним зеленилом. Вертикална комуникација је остварена 

преко два степеништа и лифта. Објекат  садржи 17 учионица са припремним просторијама за 

наставно особље, два кабинета за наставу (за техничко и за информатику), библиотеку, трпезарију 

са кухињом за доставу и сервирање хране, инклузивну учионицу, простор за пријем родитеља, 

санитарне чворове и административне просторије. Централно у близини службеног улаза 

пројектован је унутрашњи озелењени атријум. 

 

Уз објекат школе планира се и помоћни објекат подстанице за грејање, једноставне и сведене 

форме обликовно близак главном објекту. 

 

II фаза изградње подразумева извођење: земљаних радова на ископу темеља подстанице; 

армирано бетонских радова на изради армиранобетонске скелетне конструкције подстанице; израду 

армиранобетонске подне плоче објекта и подстанице; зидарских радова на изради фасадних зидова 

и унутрашњих преградних зидова објекта и подстанице; малтерисање зидова, плафона и косих 

степенишних плоча; израду цементних кошуљица; потребних радова на изради хидроизолације и 

термоизолације; грађевинско-занатских (лимарских и браварских) радова; столарских радова; 

молерско фарбарских и фасадерских  радова; керамичаских и подополагачких радова; 

сувомонтажерских радова; хидротехничких радова на изради спољашњег и унутрашњег водовода и 

канализације; електро радова на изради кабловске канализације и полагања напојних каблова, 

унутрашњих инсталација у објекту, разводних ормана, система за резервно напајање, унутрашње и 

спољне расвете и громобранске инсталације;израду телекомуникационе и сигналне инсталације; 

израду система за аутоматску дојаву пожара; израду подстанице, инсталација централног грејања 

цевне мреже и вентилације; испоруку и уградњу лифта и радове на спољном уређењу. 

 

Рок за извођење радова је максимално 270 календарских дана. 

 

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, Наручиоца и 

Инвеститора у писаној форми.  

 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Инвеститора и стручног надзора мења 

обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 Наручилац ће по писменом захтеву понуђача  омогућити увид у главни пројекат за 

извођење предметних радова.  

 

Изјаву понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу 

локације за извођење предметних радова оверава и представник наручиоца Нада Недић или 

Александар Спајић. 

 

За припрему понуде обавезан је и увид у постојеће стање локације и техничке 

документације и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда, а 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда) у времену од (8:00 до 14:00 часова ), на 

адреси: Град Сремска Митровица, Светог Димитрија 13.   

 

Понуђачи су у обавези да сe 2 (два) дана пре планиранаог обиласка локације најаве 

Захтевом за увид на и-мејл адресу: javnenabavke.sm@yahoo.com . 

 

Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом 

у пројектну документацију и локацију, како би указао на било какве евентуалне пропусте у 

пројектној документацији. 

 

 Понуђач  доставља  изјаву о обиласку локација која су предмет јавне набавке и да су 

стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, (која се налази у 

прилогу), потписану и изпечатирану. 

 

       

 

 

mailto:javnenabavke.sm@yahoo.com
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ члана 75. и 

члана 76. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
4.1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75 и 76. 

ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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: 

 

Ред. 

број 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда: 

2. Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

1) 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;  
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3. Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) Закона) 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

*НАПОМЕНА: Понуђачи који су  регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члна 75.ст.1.тач.1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл.78. ЗЈН.  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 

доставити Решење  о упису у регистар понуђача АПР 

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 

немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве 

(Образац 8). Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом.  

Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано 

у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

   

 

 
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ (члан 76. Закона) И 

ДОКАЗИВАЊЕ  ДОДАТНИХ УСЛОВА  

У поступку јавне набавке број 404-145/2019-V понуђач мора да докаже да испуњава додатне 

услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом и то: 
 

Ред. 

број 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1.  

Финансијски капацитет 

 

-да понуђач располаже неопходним 

финансијским капацитетом односно да 

је у претходне 3 обрачунске године  

(2016, 2017. и 2018. година) остварио 

пословни приход у минималном 

износу од 400.000.000,00 динара; 

-да понуђач у предходне три 

обрачунске године (2016-2018. ) није 

пословао са губитком 

-да у последњa 24 месецa, који 

предходе месецу објављивања позива 

за подношење понуда, није имао 

блокаду текућег рачуна; 

 

Докази:   

 

- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) 

који издаје  Агенција за привредне регистре,  који мора 

да садржи сажети Биланс стања и биланс успеха, за 

претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.). 

Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 

2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 

2016. и 2017. години не задовољава износ захтеван у 

конкурсној документацији, понуђач је у обавези да 

достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину 

 

-Потврда о броју неликвидних дана, издата од стране 

НБС, одељење за принудну наплату; 

 

-Извештај о скорингу за период 2015-2017. год. издат од 

стране АПР-а 
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-да је бонитет понуђача оцењен са 

минимум веома добар ББ. 

 

2.  

Пословни капацитет 

 

-да понуђач располаже неопходним 

пословним капацитетом односно да је 

у претходне 3 обрачунске године (2016 

-2018) извео радове на изградњи 

објеката јавне или пословне намене 

укупне вредности веће од 400.000.000, 

РСД без ПДВ-а и БГП веће од 8.000 м2, 

од чега је бар један вредности минимум 

200.000.000,00 РСД без ПДВ-а и БГП 

веће од 4.000м2 

-да понуђач поседује важеће 

сертификате и то ИСО 9001, 14001, 

18001, 27001, 22301, 37001 и 50001 за 

област извођења радова у 

грађевинарству 

-да је понуђач извршио осигурање  

професионалне одговорности, у складу 

са  чл. 129а Закона о планирању и 

изградњи 

 

 

Докази:  

 

Потврда, уговор и целокупна окончана ситуација са 

предмером и предрачуном радова за све реализоване 

уговоре. Уколико је уговор анексиран, неопходно је 

доставити све анексе тог уговора, уколико се њима мења 

првобитно уговорена цена. Потврде  наручилаца не 

морају бити на Обрасцу из конкурсне документације. 

Потврде наручилаца треба да садрже: назив и адреса 

наручиоца, назив и адреса понуђача, предмет уговора, 

вредност изведених радова, бруто површине 

објеката,број и датум уговора, контакт особа наручиоца 

телефон, потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.  

 

-фотокопија сертификата важећих у моменту јавног 

отварања понуда. 

 

-фотокопија полисе осигурања, важеће у моменту јавног 

отварања понуда. 

 

3.  

Технички капацитет 

 

-да понуђач располаже довољним 

техничким капацитетом односно да 

располаже ( својина, лизинг, закуп и 

сл.) следећом техничком опремом:  

 

-тотална станица - минимум 1 ком 

-камион носивости преко 5т - минимум 

2 ком 

-камион носивости до 5т - минимум 2 

ком 

-доставно возило до 2т -  минимум 2 

ком 

-вибро плоча - минимум 1 ком 

-вибро набијач - минимум 1 ком 

-машина за машинско малтерисање - 

минимум 1 ком 

-дизалица минималне носивости од 1т 

минимум 2 ком 

-дизел агрегат минималне снаге 60 кV                

минимум 1 ком  

-грађевинска скела - 2.000 м2 

-кран или аутодизалица, минималног 

дохвата стреле 15 м - минимум 1 ком 

 

 

Докази:  
 

а) Пописна листа са датумом 31.12.2018. године, 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача или 

аналитичка картица основних средстава потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом 

понуђача; 

б) рачун и отпремница за средства набављена од 

01.01.2019. године; 

в) за возила која се региструју - саобраћана дозвола и 

полиса осигурања, важеће у моменту јавног отварања 

понуда. 

г) за тотал-станицу - уверење о испитивању од 

акредитоване установе, важеће на дан отварања понуде 

д) за кран или аутодизалицу, вибро плочу, вибро набијач, 

машину за машинско малтерисање, дизалице  и дизел 

аграгат – доставити стручни налаз о исправности и 

примењеним мерама за безбедан и здрав рад , не старији 

од 3 године у моменту подношења понуде, издат од 

стране овлашћеног правног лица, а у складу са 

Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме 

за рад и испитивања услова радне околине. 

 

Уколико се из наведених доказа не могу утврдити 

техничке карактеристике, понуђач је у обавези да  
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доставити каталог или потврду произвођача, којим се 

доказују захтеване техничке карактеристике. 

 

Ако се технички капацитет користи по основу уговора о 

закупу или лизингу, понуђач је у обавези да, поред 

уговора о закупу или лизингу, достави и све наведене 

доказе који гласе на закуподавца или даваоца лизинга. 

 

4.   

Кадровски капацитет  

 

- да понуђач на дан отварања понуде 

има минимум следећа лица радно 

ангажованa у складу са Законом о раду, 

и то: 
-  минимум 1 дипломирани инжењер 

архитектуре, са лиценцом 400  или 401            

- минимум 1 дипломирани инжењер 

грађевине, са лиценцом 410  или 411 

- минимум 1 дипломирани инжењер 

машинства, са лиценцом 430 

- минимум 1 дипломирани инжењер 

електротехнике, са лиценцом 450 

- минимум 1 дипломирани инжењер 

електротехнике, са лиценцом 453 

- минимум 20 грађевинских радникa, 

неопходних за реализацију радова који 

су предмет ове јавне набавке ( зидари, 

изолатери, тесари, лимари, бравари, 

керамичари, столари, бетонирци, 

молери, гипсари, армирачи, фасадери, 

водоинсталатери) 

- минимум 5 електрорадника 

- минимум 5 машинских радника 

- минимум 10 помоћних радника 

 

Докази:  

 

-фотокопија обрасца пријаве осигурања - Образац М за 

лица у радном односу, у складу са Законом о раду 

-фотокопија уговора о радном ангажовању за радно 

ангажована лица, у складу са Законом о раду 

-копије важећих лиценци Инжењерске коморе 

Србије 

-потврде Инжењерске коморе Србије да су тражени 

инжењери  носиоци личних лиценци  и чланови 

ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца 

није одузета. 
 

 

4. 3.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ  У СКЛАДУ СА чл. 80. 

Закона 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за подизвођача: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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; 

3) брисано 

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ: 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.   

 

4.4.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона 

Понуђач из групе понђача (заједничка понуда) у поступку јавне набавке мора доказати: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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; 

3) брисано 

 4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ: 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) ЗЈН.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

 Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се 

том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оргиналу тог доказа, 

понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

 Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Уколико понуђач наведе у понуди интернет страницу надлежног органа  на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни, није обавезан да их достави.              

 

 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. 

 

 Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 

промене у било којем од података из овог члана, 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. 
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  V. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
  

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА- СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ 

ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ДОДОЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА КОЈА ЋЕ ОМОГУЋИТИ 

НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  

 

2.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, 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 извршења радова.  

Уколико две или више понуда имају исти рок за извршење радова и исту најнижу цену, 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 

обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

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

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

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 

на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку 

наручилац ће доставити Записник о извлачењу путем жреба. 
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VI. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1)  Образац понуде (Oбразац 1) 

2)  Спецификација и образац структуре цене, (Oбразац 2)  

3) Образац трошкова припреме понуде (Oбразац  3) 

4) Образац изјаве о независној понуди (Oбразац 4) 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза (из чл.75 .став 2.ЗЈН)(Образац 5)  

6)  Изјава  понуђача о посети локације  (Образац 6) 

7) Изјава о одговорном извођачу радова (Образац  7) 

8) Списак изведених радова (Образац  8) 

9) Потврда о реализованим уговорима (образац  9) 

10) Изјава о расположивости техничке опреме (образац  10) 
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  (образац 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

Понуда број_______ од ___.____.2019. године за јавну набавку радова: Изградња објекта 

ОШ “Јован Поповић” - друга фаза, ЈН број: 404-145/2019-V. 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача (пословни или скраћени 

назив из одговарајућег регистра) 

 

 

регистр 

 

: 

 

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 банка  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора и функција 

 

 
2) Понуду подносимо  на начин (заокружити): 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

 

 

 

 

 

 

3)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

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: 
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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. 

 

 

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: 
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 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. 
 

5) ЦЕНА И РОКОВИ -- Изградња ОШ “Јован Поповић” – друга фаза у Сремској 

Митровици  

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

___________________динара без ПДВ. 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

___________________ динара са ПДВ. 

Рок и начин плаћања 

 Начин и услови плаћања – Наручилац ће извршити уплату аванса у износу 50%  изабраном 

понуђачу, у року до 45 дана од дана закључења уговора и  пријема банкарске гаранције за повраћај 

аванса од стране изабраног понуђача , банкарске гаранције за добро извршење посла и предрачун 

за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса и полиса осигурања. 

 Плаћање преосталог износа-  40% укупне вредности Уговора по испостављеним  привременим 

месечним  ситуацијама,на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 

из понуде,потписаним од стране стручног надзора,  у року до 45 дана од дана пријема оверених 

ситуација од стране наручиоца и 

 10%  укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након достављања Наручиоцу банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантом року, окончане ситуације, записника о приморедаји 

објекта сачињеног од стране Комисије за примопредају и коначни обрачун. 

Рок важења понуде (минимум 60 дана) ___________________ дана. 

Рок извођења радова (максимално 270 календарских 

дана) 

____________календарских дана. 

Гарантни период (минимум 2 године) 

 

____________ године. 

 

У __________________________ 

Дана________________________                                                                       ПОНУЂАЧ 

                                                                                                                __________________________                                                                                                                                           

                                                                                                                  ( потпис овлашћеног лица ) 
Напомена:  

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

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

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

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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(образац  2) 
Образац структуре понуђене цене 

 

 

ИНВЕСТИТОР:  ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, улица Светог Димитрија бр.13 

ОБЈЕКАТ :     ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА "ЈОВАН ПОПОВИЋ"  СА 
ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТОМ ПОДСТАНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ  
МЕСТО:         СРЕМСКА МИТРОВИЦА             

БРОЈ: 404-145/2019-V 

ДАТУМ: 27.05.2019.год. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ"-
ДРУГА ФАЗА 

  

РД. 
БР. ОПИС РАДОВА 

Ј. 
М. 

КОЛ.  
ЈЕД. 

ЦЕНА 
УКУПНО 

  1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 

   I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  НАПОМЕНА: Све земљане радове 
изводити уз геотехнички надзор 

        

1. РУЧНИ ИСКОП ЗА ТЕМЕЉНЕ ТРАКЕ 
ПОДСТАНИЦЕ         

  Ручни  ископ земље 2-3. категорије за 
потребе извођења темељних трака 
подстанице, у дубини од -1.10 m од нивоа 
тла. 

       

  У цену урачунат и одвоз преостале 
земље на градску депонију са утоваром и 
истоваром и грубим планирањем земље 
на депонији.  

       

  Обрачун по m3 финално изведене 
позиције, мерено у збијеном стању. При 
извођењу радова обавезно је присуство 
надзорног органа. 

m3 14,30     

2. ИЗРАДА ТАМПОН СЛОЈА ДРОБЉЕНОГ 
КАМЕНА ИСПОД ТЕМЕЉНИХ ТРАКА 
ПОДСТАНИЦЕ 

        

  Позиција обухвата набавку и транспорт 
материјала разастирање и набијање 
слоја природног шљунка испод темељних 
трака подстанице. Тампон слој дебљине 
30cm извести са потребним збијањем до 
minMs=25MPa. При извођењу радова 
обавезно је присуство надзорног органа. 

       

  Обрачун по m3 комплет изведене 
позиције, мерено у збијеном стању.  m3 3,90     

3. ИЗРАДА ТАМПОН СЛОЈА ШЉУНКА 
ИСПОД ПОДНЕ ПЛОЧЕ ПОДСТАНИЦЕ         
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  Позиција обухвата набавку и транспорт 
материјала разастирање и набијање 
слоја природног шљунка испод подне 
плоче подстанице. Тампон слој дебљине 
45cm извести са потребним збијањем до 
minMs=25MPa. При извођењу радова 
обавезно је присуство надзорног органа. 

       

  Обрачун по m3 комплет изведене 
позиције, мерено у збијеном стању.  m3 20,70     

УКУПНО  I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  :   

  II  БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 

  НАПОМЕНА: Неопходно је у цену 
укалкулисати и комплет неопходну 
оплату за извођење позиција, у свему 
према важећим  прописима. 

     

1. АБ ПОДНА ПЛОЧА д=20cm         

  Набавка материјала и израда армирано 
бетонске пуне плоче на тлу дебљине 
д=20 cm. Бетонирање извести бетоном 
MB30, у свему према пројекту. Ценом 
обухватити комплетан рад, бетон, 
арматуру  и потребну оплату.  

       

  Обрачун по m3 .  m3 352,60     

2. АБ ТЕМЕЉНЕ ГРЕДЕ ПОДСТАНИЦЕ         

  Набавка материјала и израда армирано 
бетонских темељних греда бетоном MB30 
у свему према пројекту, статичком рачуну 
и детаљима арматуре. Темељне греде 
радити у дашчаној оплати. Диспозиција и 
дужине елемената према пројекту. Ценом 
обухватити комплетан рад, бетон и 
оплату, док се арматура обрачунава 
одговарајућом ставком.  

       

  Обрачун по m3 .  m3 8,10     

3. АБ СТУБОВИ - ПОДСТАНИЦА         

  Набавка материјала и израда армирано 
бетонских стубова бетоном MB30 у свему 
према пројекту, статичком рачуну и 
детаљима арматуре. Димензије стубова 
су 30/30cm. Ценом обухватити комплетан 
рад, бетон и оплату, док се арматура 
обрачунава одговарајућом ставком. 

       

  Обрачун по m3 .  m3 1,90     

4. АБ ПОДНА ПЛОЧА д=20cm - 
ПОДСТАНИЦА 

        

  Набавка материјала и израда армирано 
бетонске пуне плоче на тлу дебљине 
д=20 cm. Бетонирање извести бетоном 
MB30, у свему према пројекту. Ценом 
обухватити комплетан рад, бетон, 
арматуру  и потребну оплату.  

       

  Обрачун по m3 .  m3 7,90     
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5. АБ ТАВАНИЦЕ д=20цм - ПОДСТАНИЦА         

  Набавка материјала и израда армирано 
бетонских пуних плоча - таваница 
д=20cm, бетоном MB30 у глаткој оплати, 
а у свему према пројекту, статичком 
рачуну и детаљима арматуре. Ценом 
обухватити комплетан рад, бетон, 
потребну оплату и подупираче, док се 
арматура обрачунава одговарајућом 
ставком.  

       

  Обрачун по m3 .  m3 8,95     

   АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

6. АРМАТУРА         

  Набавка, израда и монтажа ребрасте B 
500 арматуре, глаткеGA 240/360 
арматуре и  мрежасте МА 500/560 
арматуре у свему према статичком 
рачуну и детаљима арматуре. Обрачун 
по килограму. Количина дата у предмеру 
је оријентациона, а стварна количина ће 
бити дата у спецификацији детаља 
арматуре. 

       

  Обрачун по kg .  kg 41.739,50     

УКУПНО II  БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ :   

  III ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ 

  НАПОМЕНЕ-КОЈЕ ВАЖЕ ЗА СВЕ 
ЧЕЛИЧАРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ: 

     

  У цену челичне конструкције је 
урачуната и разрада  пројектантских 
детаља која је неопходна извођачу 
приликом извођења радова. 

   
  

  Потребно је након монтаже 
конструкције и опреме, сва места на 
којима је дошло до оштећења заштите 
челичне конструкције поправити и 
заштитити.  

        

1. ЧЕЛИЧНА ОЈАЧАЊА ЗА  КОНЗОЛНЕ 
УМИВАОНИКЕ И ПИСОАРЕ         

  Набавка материјала и израда челичне 
подконструкције за ношење писоара и 
конзолних умиваоника од HOP □60X40X3 
mm и HOP □40x40x3 mm. Конструкција се 
састоји од челичних кутијастих 
вертикалних носача. Челична 
подконструкција се поставља у зони 
профила гипс-картонских зидова и 
причвршћују се за под. Са горње стране 
носачи се причвршћују у аб таваницу. 
Челичну конструкцију пре уградње 
минизирати два пута, па уграђене обојити 
бојом за метал у тону по избору 
пројектанта. Обрачун по килограму 
намонтиране конструкције. 

       

  Обрачун по kg .         



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 19 од 183 

 

 

  Ојачања умиваоника и писоара, од 
челичних HOP □40x40x3 

kg 380,00     

2. ЧЕЛИЧНА ОЈАЧАЊА ЗА ЕЛЕМЕНТЕ 
ЕНТЕРИЈЕРА         

  Набавка материјала и израда челичне 
подконструкције за ношење елемената 
ентеријера од HOP профила димензија 
60X60X4 мм, 40X40X4 mm и 60X40X4 mm. 
Челична подконструкција се поставља у 
зони профила гипс-картонских зидова 
или у зони спуштеног плафона. Челичну 
конструкцију пре уградње минизирати два 
пута, па уграђене обојити бојом за метал 
у тону по избору пројектанта. 

       

  Обрачун по kg .         

  Рукохвати у тоалету за особе са 
хендикепом, од челичних HOP □60x40x3 

kg 40,00     

УКУПНО III ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ:   

  IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

  НАПОМЕНА :         

  Рад на зидању зида обухвата истовар 
блокова и транспорт до места 
уградње. Зидови се зидају YTONG 
блоком или одговарајуће уз доказ 
системског решења, танкослојним 
малтером за зидање уз обавезну 
употребу адекватног алата, а све 
према упутствима и детаљима 
произвођача и упутства за градњу. У 
цену улази помоћна скела, 
хоризонтални и вертикални серклажи, 
надвратне и надпрозрне греде у свему 
према важећим прописима 

        

1. ЗИДАЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА 
ПОРОБЕТОНСКИМ ТЕРМО 
БЛОКОВИМА, д = 25 cm 

        

  Зидање зида поробетонским термо 
блоковима типа „YTONG“ или 
одговарајућим, дебљине 25 cm и висине 
20 cm следећих техничких 
карактеристика :- Притисна чвстоћа 2,5 
МPa- Запреминска маса 400 kg/m3- 
Разред пожарне отпорности REI 180- 
Коефицијент топлинске водљивости 0.11 
W/mК.Зидање се изводи у одговарајућем 
танкослојном малтеру.  
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  Први ред зидних блокова положити у слој 
продужног малтера дебљине цца 2,0cm. 
Спој испунског зида са носећом 
конструкцијом извести полиуретанском 
пеном; под међуспратном 
конструкцијом/гредом у фуги висине 1-
2cm, а уз зид/стуб у фуги ширине 1cm. 
Спој с носећом конструкцијом додатно 
ојачати анкерима у првом и сваком 
трећем реду по висини зида, као и сваком 
другом блоку у споју са међуспратном 
конструкцијом.  

        

  Обрачун радова по m3 комплет изведене 
позиције 

m3 23,67     

2. ЗИДАЊЕ ФАСАДНИХ ЗИДОВА 
ПОРОБЕТОНСКИМ ТЕРМО 
БЛОКОВИМА,  
д = 20 cm 

        

  Зидање поробетонским термо блоковима 
типа „YТОNG“ или  одговарајућим 
дебљине 20 cm и висине 20 cm следећих 
техничких карактеристика :- Притисна 
чвстоћа 2,5 МPa- Запреминска маса 400 
kg/m3- Разред пожарне отпорности REI 
180- Коефицијент топлинске водљивости 
0.11 W/mК.Зидање се изводи у 
одговарајућем танкослојном малтеру. 
Први ред зидних блокова положити у слој 
продужног малтера дебљине цца 2,0cm. 
Спој испунског зида са носећом 
конструкцијом извести полиуретанском 
пеном; под међуспратном 
конструкцијом/гредом у фуги висине 1-
2cm, а уз зид/стуб у фуги ширине 1cm. 
Спој с носећом конструкцијом додатно 
ојачати анкерима у првом и сваком 
трећем реду по висини зида, као и сваком 
другом блоку у споју са међуспратном 
конструкцијом.  

        

  Обрачун радова по m3 комплет изведене 
позиције 

m3 325,27     

3. ЗИДАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПРЕГРАДНИХ 
ЗИДОВА ПОРОБЕТОНСКИМ 
БЛОКОВИМА д=25 cm 

        

  Зидања зида поробетонским блоковима 
типа „YТОNG“ или  одговарајућим, 
дебљине 25 cm и висине 20 cm следећих 
техничких карактеристика :- Притисна 
чвстоћа 2,5 МPa- Запреминска маса 400 
kg/m3- Разред пожарне отпорности REI 
180- Коефицијент топлинске водљивости 
0.11 W/mК. Зидање се изводи у 
одговарајућем танкослојном малтеру.   
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  Први ред зидних блокова положити у слој 
продужног малтера дебљине цца 2,0cm. 
Спој испунског зида са носећом 
конструкцијом извести полиуретанском 
пеном; под међуспратном 
конструкцијом/гредом у фуги висине 1-
2cm, а уз зид/стуб у фуги ширине 1,0cm. 
Спој с носећом конструкцијом додатно 
ојачати анкерима у првом и сваком 
трећем реду по висини зида, као и сваком 
другом блоку у споју са међуспратном 
конструкцијом. 

     

  Обрачун по m3комплет изведене позиције m3 334,39     

4. ЗИДАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПРЕГРАДНИХ 
ЗИДОВА ПОРОБЕТОНСКИМ 
БЛОКОВИМА д=12 cm 

        

  Зидања зида поробетонским блоковима 
типа „YТОNG“ или  одговарајућим 
дебљине 12 cm и висине 20 cm следећих 
техничких карактеристика :- Притисна 
чвстоћа 3,0 МPa- Запреминска маса 500 
kg/m3- Разред пожарне отпорности EI 
120- Коефицијент топлинске водљивости 
0.12 W/mК. Зидање се изводи у 
одговарајућем танкослојном малтеру. 
Први ред зидних блокова положити у слој 
продужног малтера дебљине цца 2,0cm. 
Спој испунског зида са носећом 
конструкцијом извести полиуретанском 
пеном; под међуспратном 
конструкцијом/гредом у фуги висине 1-
2cm, а уз зид/стуб у фуги ширине 1,0cm. 
Спој с носећом конструкцијом додатно 
ојачати анкерима у првом и сваком 
трећем реду по висини зида, као и сваком 
другом блоку у споју са међуспратном 
конструкцијом.  

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 93,72     

5. ЗИДАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПРЕГРАДНИХ 
ЗИДОВА ПОРОБЕТОНСКИМ ТЕРМО 
БЛОКОВИМА, д=10cm 
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  Зидање преградног зида поробетонским  
блоковима типа„YТОNG“ или  
одговарајућим, дебљине 12 cm и висине 
20 cm следећих техничких 
карактеристика :- Притисна цвстоћа 3.0 
МPa- Запреминска маса 500 кg/м3- 
Разред пожарне отпорности ЕИ 120- 
Коефицијент топлинске водљивости 0.12 
W/mК. Зидање се изводи у одговарајућем 
танкослојном малтеру. Први ред зидних 
блокова положити у слој продужног 
малтера дебљине цца 2,0cm. Спој 
испунског зида са носећом конструкцијом 
извести полиуретанском пеном; под 
међуспратном конструкцијом/гредом у 
фуги висине 1-2cm, а уз зид/стуб у фуги 
ширине 1cm. Спој с носећом 
конструкцијом додатно ојачати анкерима 
у првом и сваком трећем реду по висини 
зида, као и сваком другом блоку у споју са 
међуспратном конструкцијом. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 351,74     

6. ЗИДАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПРЕГРАДНИХ 
ЗИДОВА СИЛИКАТНИМ БЛОКОВИМА 
д=20cm 

        

  Зидање Силка силикатним блоковима 
типа „YТОNG“ или одговарајућим, 
дебљине 20 cm и висине 20 цмcm. Звучно 
изолациона моћ блока треба да је до 
56dB.  Зидање се изводи у одговарајућем 
танкослојном малтеру. Први ред зидних 
блокова положити у слој продужног 
малтера дебљине цца 2cm. Спој 
испунског зида са носећом конструкцијом 
извести полиуретанском пеном; под 
међуспратном конструкцијом/гредом у 
фуги висине 1-2cm, а уз зид/стуб у фуги 
ширине 1cm. Спој с носећом 
конструкцијом додатно ојачати анкерима 
у првом и сваком трећем реду по висини 
зида, као и сваком другом блоку у споју са 
међуспратном конструкцијом.  

       

  Обрачун по m3 комплет изведене 
позиције 

m3 133,71     

7. ЗИДАЊЕ ОБЛОЖНИХ ЗИДОВА 
ПОРОБЕТОНСКИМ ПЛОЧАМА д=7.5cm         

  Зидање обложног зида поробетонским 
универзалним плочама типа „YТОNG“ 
или одговарајућим, дебљине 7.5 cm и 
висине 25cm у танкослојном малтеру. 
Први ред плоча положити у слој 
продужног малтера дебљине цца 2cm.  

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 126,15     

8. МАЛТЕРИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ 
ЗИДОВА 
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  Набавка материјала и машинско 
малтерисање унутрашњих зидова 
готовим гипасно - кречним 
микроармираним малтерима типа 
"YТОNG Plaster" или одговарајуће, у маx 
дебљини од 6 mm. Малтерисање 
изводити једнослојно. Пре малтерисања 
обавезно нанети масу за неутралисањe. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 6.925,30     

9. МАЛТЕРИСАЊЕ АБ ЗИДОВА И 
СПОЉАШЊИХ ЗИДОВА ЛИФТ ОКНА         

  Малтерисање АБ зидова машинским 
продужним малтером типа Baumit или 
одговарајућим , у односу1:3:9 у два слоја. 
Преко подлоге набацити цементни 
шприц. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером од просејаног 
шљунка, "јединице". Подлогу поквасити, 
нанети први слој малтера и нарезати га. 
Други слој справити са ситним чистим 
песком, без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. 
Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Површине морају бити 
равне, без прелома и таласа. Малтер 
квасити да не дође до брзог сушења и 
"прегоревања". Обрачунава се по m2 
комплет изведене позиције, заједно са 
потребном зидарском скелом. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 226,38     

10. МАЛТЕРИСАЊЕ ПЛАФОНА И КОСИХ 
СТЕПЕНИШНИХ ПЛОЧА         

  Малтерисање плафона машинским 
продужним малтером типа Baumit или 
одговарајућим. Подлога мора бити сува, 
несмрзнута, отпрашена, равномерно 
упојна, без исцветавања, носива и без 
слободних делова. Да би се обезбедила 
равнина површина, пре малтерисања 
поставити вођице на растојању од цца 1,8 
m. За заштиту угаоних ивица користити 
угаоне шине. Дебљина слоја малтера 2 
cm. Напомена: На спојевима поставити 
стаклену мрежицу. Малтерисање извести 
према упутствима и препорукама 
произвођача. Цену дати са потребном 
радном скелом, свим материјалима, 
радном снагом и транспортом. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 3.614,36     

11. ИЗРАДА ЦЕМЕНТНИХ КОШУЉИЦА НА 
ПОДУ   (ПНТ01, 02 и 03 ; МК01, 02, 03, 06 
и 07) 
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  Набавка и израда цементне кошуљице 
пода. Дебљина према пројекту. Подлогу 
за кошуљицу, пре наношења кошуљице, 
очистити и опрати. Кошуљицу извести 
према специфичним захтевима, 
прописима и стандардима за овакву 
врсту радова и упутствима произвођача 
за постављање и неговати је док не 
очврсне. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 3.996,89     

12. ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА У ПАДУ (МК05; 
РК01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)         

  Набавка и израда цементне кошуљице у 
паду на крову и на еркерима ради 
формирања падова за полагање 
хидроизолације. Минимална дебљина 
кошуљице је 3cm. Подлогу за кошуљицу, 
пре наношења кошуљице, очистити и 
опрати. Малтер за кошуљицу справити са 
просејаним шлљунком "јединицом", 
размере 1:3 и неговати је док не очврсне.  

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 1.856,82     

УКУПНО IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ :   

  V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА ПОДНОЈ 
ПЛОЧИ ПРИЗЕМЉА         

  Набака и уградња хидроизолационе 
синтетичке мембране на бази PVC, UV 
нестабилна, дебљине д= 2.0 mm, тип 
SIKAPLAN WP 1100-20HL произвођача 
SIKA АG  или одговарајуће.. Мембране се 
слободно полажу а спојеви се заварују 
врелих ваздухом са ширином вара од 
мин. 3 cm, преклоп мин. 8 cm. 
Хидроизолација се на детаљима 
линеарно учвршћује за подлогу 
пластифицираним лимовима, SIKA PVC 
лим.                                                                                               
Уградња хоризонтално- слободно 
положено ; уградња вертикално - помоћу  
SIKA дискова или SIKA PVC лимених 
елемента, на сваких 2,00 m висине. 
Хидроизолациона мембрана завршава 
мин. 1,00 m изнад задње коте  воде или 
0,15 m изнад терена. 

       

  Позицијом обухватити и набављање и 
уградњу SIKA геотекстила 500 g/m2  на 
бази полипропилена (PP) са преклопом 
од 10 cm у сврху заштите 
хидроизолационе мембране. 
Постављање хоризонтално- слободно 
положено; постава вертикално- тачкасто 
фиксирано. 
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  Обрачун по m2 изведене позиције са свим 
потребним материјалом и радом. 

m2 1.438,00     

2. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА САНИТАРНИХ 
ЧВОРОВА 

        

  Набавка материјала и израда 
хидроизолације мокрих чворова 
једнокомпонентним хидроизолацијским 
премазом на бази полимерног цемента 
Sikalastic-1К или одговарајуће. Радити у 
свему према детаљима и према упутству 
одабраног произвођача. Премаз 
изводити у  два слоја вуненим ваљком с 
длаком средње дужине. Укупне дебљине 
барем 3 мм. Све спојеве зидова и плоча 
извести са додатним ојачањем PP 
мрежицом са PVC ојачањем. Трака се 
уграђује у свеже нанети први слој и 
потпуно прекрива другим слојем након 
што је први отврднуо. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 232,44     

3. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА  У УЧИОНИЦАМА И 
КАБИНЕТИМА КОД ТОЧЕЋИХ МЕСТА         

  Набавка и постављање 
једнокомпонентног еластичног 
хидроизолацијског премаза на бази 
акрила Sikalastic -200 W или 
одговарајуће. Премаз се изводи у  два 
слоја ( 0,6 kg/m2 по слоју) вуненим 
ваљком с длаком средње дужине. Укупна 
сува дебљине барем 0,5 mm. Све спојеве 
зидова и плоча извести са додатним 
ојачањем СикаСеал тапе С (PPмрежица 
са PVC ојачањем ). Трака се уграђује у 
свеже нанет први слој и потпуно прекрива 
другим слојем након што је први 
отврднуо. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

m2 138,00     

4. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - ПОД НА ТЛУ (PNT 
01, 02)         

  Набавка материјала и израда 
термоизолације пода термоизолационим 
плочама XPS, дебљине 4 cm. Изолацију 
поставити, преко армирано-бетонске 
плоче, по детаљима и упутству 
пројектанта. Преко стиродура поставити 
слој PVC фолије, која улази у обрачун. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције заједно са са свим потребним 
материјалом и радом. 

        

  д=4,0cm m2 1.438,00     

5. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - ПОД У 
ТОАЛЕТИМА 
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  Набавка материјала и израда 
термоизолације пода термоизолационим 
плочама XPS, дебљине 3 cm. Изолацију 
поставити, преко армирано-бетонске 
плоче, по детаљима и упутству 
пројектанта. Преко стиродура поставити 
слој PVC фолије, која улази у обрачун. 

        

  Обрачун по  m2  комплет изведене 
позиције заједно са са свим потребним 
материјалом и радом. 

        

  д=3,0cm m2 232,44     

6. ТЕРМО И ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА - ПОД 
НА МЕЂУСПРАТНИМ 
КОНСТРУКЦИЈАМА (МК 01, 02, 03) 

        

  Израда пода на тлу са плочама од камене 
минералне  вуне, равномерне густине по 
целој дебљини плоче, типа Knauf 
Insulation KR POD EXTRA или 
одговарајуће, за очекивана оптерећења 
до 50kPa притисне чврстоће, дебљина 
д=3cm. На бетонску подну плочу дела 
приземља и спрата, поставити тврде 
плоче од камене минералне вуне, 
зависно од оптерећења и намене 
просторије. Уз зидове је потребно 
положити траке од камене минералне 
вуне, дебљине 1cm, како би спречили 
пренос звука и топлине на бочне 
конструктивне делове. 

        

  Уколико су подне плоче веће од 30m2 и 
зависно од типа естриха, потребно је 
извести дилатације. Овом позицијом 
обухватити набавку, транспорт и уградњу 
целокупног материјала. 

        

  Обрачун по  m2  комплет изведене 
позиције заједно са са свим потребним 
материјалом и радом. 

        

  д=3,0cm m2 1.953,50     

7. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - ВЕРТИКАЛНА 
ЗОЛАЦИЈА ЗИДА ПРЕМА ХОДНИКУ  

       

  Набавка материјала , транспорт, истовар 
на градилишту и израда изолације зида 
према ходнику, са плочама од камене 
вуне типа KNAUF FKD-S или 
одговарајуће, дебљине 5cm, равномерне 
густине по целој дебљини плоче, 
декларисане притисне чврстоће при 10%-
тном сабијању 30kPa, деламинације 
10kPa. Постављање и обрада изолације 
према ходнику описана је у Молерско-
фарбарским радовима у позицији 3.  

       

  Обрачун по  m2   m2 722,72     

8. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - ВЕНТИЛИСАНА 
ФАСАДА 
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  Изолација вентилисане фасаде са 
плочама од камене минералне  вуне, 
равномерне густине по целој дебљини 
плоче, типа Knauf Insulation NaturBoard 
VENTI или одговарајуће, дебљине према 
прорачуну грађевинске физике д=12cm. 
Причврстити плоче на зид механичким 
спојницама-сидрима, 6-8 ком/m2 (тип и 
дужину сидра одредити у зависности од 
подлоге - у свему према препорукама 
произвођача сидра). Који уједно 
представљају граничнике између 
изолације и завршне облоге где се 
формира ваздушни слој, дебљине 3-6cm. 
Преко плоча од камене минералне вуне 
поставити паропропусну-водонепропусну 
фолију,  типа Knauf Insulation LDS 0.02 
или одговарајуће са преклопима на 
спојевима од 10cm, са лепљењем спојева 
универзалном лепљивом траком LDS 
Solifit. 

       

  У погледу заштите од пожара: топлотно-
изолациони слој мора да буде минимум 
класе А1 

       

  Овом позицијом обухватити набавку, 
транспорт и уградњу целокупног 
материјала као и употребу лаке фасадне 
скеле..  

       

  Обрачун по  m2 готове фасаде.         

  минерална вуна типа Knauf Insulation 
NaturBoard VENTI или одговарајуће–
12cm 
у оквиру FZ 01 и FZ 02, фасадни зид 
обложен композит-цементним фасадним 
панелима типа "Swisspear" или 
одговарајуће 

m2 582,33     

9. ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА АБ ТАВАНИЦЕ СА 
СПОЉАШЊЕ СТРАНЕ-МК02, МК07         

  Набавка и уградња термо изолационог 
материјала од  камене минералне вуне 
типа Knauf Insulation KR-L или 
одговарајуће, д=15cm, равномерне 
густине по целој дебљини плоче, за 
топлотну, дебљине према прорачуну 
грађевинске физике.  

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције заједно са са свим потребним 
материјалом и радом. 

       

  термоизолационе плоче  д= 15cm m2 147,53     

10. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - ВЕРТИКАЛНА 
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА АРМИРАНО 
БЕТОНСКИХ ТЕМЕЉНИХ ГРЕДА И 
ЗИДОВА У ТЛУ (ZUT 01) 
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  Набавка материјала и израда вертикалне 
термоизолације армирано-бетонских 
темељних греда и зидова у тлу 
термоизолационим плочама XPS, 
дебљине 5.0 cm. Изолацију поставити са 
спољашње стране темељне греде и са 
спољашње стране спољних армирано 
бетонских зидова подрума, а дужина по 
обиму објекта. Радити у свему према 
детаљима из графичке документације и 
према упутству одабраног произвођача. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције заједно са са свим потребним 
материјалом и радом 

m2 151,53     

УКУПНО V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :   

  VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

1. ПОКРИВАЊЕ КРОВА ШЉУНКОМ         

  Набавка и постављање баласта на бази 
речног шљунка зрна 16/32 mm (мин. 80 
kg/m2), дебљине цца. 5 cm. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведених 
радова 

m2 1.721,00     

2. ПОКРИВАЊЕ ЗЕЛЕНОГ КРОВА И 
ЗЕЛЕНЕ ТЕРАСЕ         

  Израда екстензивног зеленог крова типа 
Knauf Insulation "Urbanscape big scape" 
или одговарајуће, на термички и 
хидроизолованом равном крову. Радове 
извести у свему према детаљима из 
графичког прилога и према уптству 
одабраног произвођача. 

       

  Очистити кров метлом. Пазити да се 
водонепропусна мембрана не оштети, 
како би се осигурали да кров не пропушта 
воду.   

       

  Поставити Urbanscape противкоренску 
мембрану или одговарајуће (уколико 
хидроизолациона мембрана није отпорне 
на продор корења). Преклопити 
антикоренску мембрану мин. 0,5 m на 
свим странама и привремено је 
фиксирати да је ветар не подигне. 

       

  Поставити Urbanscape дренажни систем 
без резервоара. Размотати дренажни 
систем пазећи да бели флис буде са 
горње стране. 
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  Размотати Urbanscape Green Roll или 
одговарајуће дебљине 4 cm попречно 
преко Урбансцапе дренажних 
плоча/ролни. Поставити Urbanscape 
Green Rolls непосредно једну уз другу.  
Може се оставити простор од 20cm од 
ивице крова непокривен, и употребити га 
за површину прекривену шљунком. Ако је 
потребно, Urbanscape Green Roll се може 
исећи до одговарајуће величине (најбоље 
маказама). 

       

  Попунити простор између ивице крова и 
Urbanscape прекривача мешавином 
седума шљунком крупноће 16-32mm. 
Пазити да Urbanscape противкоренска 
баријера буде у потпуности 
покривена.Висина шљунка треба да буде 
на истом нивоу са Urbanscape 
прекривачем са мешавином седума. 

       

  Пажљиво размотати Urbanscape 
прекривач са мешавином седума 
попречно преко Urbanscape Green Rol. 
Ако је потребно, Urbanscape прекривач са 
мешавином седума се може исећи до 
одговарајуће величине помоћу маказа 
или закривљеног секача.Urbanscape 
прекривачи са мешавином седума морају 
прекрити комплетну површину 
Urbanscape Green Rol. Уколико се 
шљунак ставља на ивицама, пазити да 
површина без вегетације заузима 
најмање 20 cm од ивице крова. 

       

  Овом позицијом обухватити набавку, 
транспорт и уградњу целокупног 
материјала, укључујући и стазу за 
приступ при редовном одржавању крова. 
Обрачун је по m2  готовог зеленог равног 
крова. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведених 
радова 

m2 140,00     

3. ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА НА РАВНОМ 
КРОВУ (RK01, RK02)         

  Набавка и уградња термо изолационог 
материјала од јако тврде камене 
минералне вуне, равномерне густине по 
целој дебљини плоче, за топлотну, звучну 
заштиту као и заштиту од пожара. На 
подлогу поставити плоче, декларисане 
притисне чврстоће при 10%-тном 
сабијању 50kPa, деламинације 10kPa, 
тачкастог оптерећења 500N, типа Knauf 
Insulation DDP-RT или одговарајуће, 
дебљине према прорачуну грађевинске 
физике – 24cm. 
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  Прво на армирано бетонску плочу 
поставити парну брану чије су 
карактеристике дефинисане прорачуном 
грађевинске физике, типа Knauf Insulation 
LDS 200 или одговарајуће, а затим 
поставити термоизолацију крова. На 
плоче од камене минералне вуне 
поставити хидроизолациону мембрану, 
чије су карактеристике дефинисане 
прорачуном грађевинске физике.  

       

  Овом позицијом обухватити набавку, 
транспорт и уградњу целокупног 
материјала.  

       

  Обрачун по m2. m2 1.937,08     

4. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА КРОВА (RK01, 
RK02) 

        

  Набавка и уградња парне бране на бази 
полимер битумена са горњим слојем 
алуминијума Sarnavap 5000E SA 
произвођача SIKA AG или одговарајуће, 
д= 0,6 mm (AL-BIT, μ=3.000.000). 
Мембрана се полаже на подлогу са 
прајмером Primer 600 и лепи с 
преклопима од 10 cm. Периферно се 
мембрана лепи за атику или зид 
тракомSarnavap tape 20 . Слој парне 
бране потребно је дићи до висине термо 
изолације. Лепљење урачунато у ставку. 

       

  Набавка и уградња хидроизолацоне 
синтетичке мембране на бази 
флексибилног полиолефина FPO-а, 
армирана стакленим воалом, дебљине 
д= 1.5 mm, тип SARNAFIL TG 66-15, 
произвођача SIKA AG  или одговарајуће. 
Мембране се слободно полажу па се  
периметрално фиксирају. Спојеви се 
обрађују врелим ваздухом  са ширином 
вара од мин. 3 cm, преклоп 8 cm, у складу 
с прописаном технологијом од стране 
произвођача мембране. Спољни и 
унутрашњи углови се морају додатно 
ојачати са готовим елементима. 

       

  У позицију урачуната и набавка и 
постављање геотекстила 300 g/m2  на 
бази полипропилена (PP,термо 
фиксирани) с преклопом од 10 cm у сврху 
заштите хидроизолацијске мембране, 
типа као Sika геотекстил 300 или  
одговарајући.  

       

  Обрачун по м2комплет изведене 
позиције.. 

m2 1.937,08     

5. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ТЕРАСЕ (МК05)         
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  Набавка и постављање парне бране од 
синтетичке мембране на бази 
полиетилена Sarnavap 500E или 
одговарајуће., д=0,15mm ( μ=600.000, 
PЕ). Мембрана се слободно полаже на 
подлогу и спаја самолепљивом траком на 
бази бутил-гуме у преклопу споја од 8 cm. 
Периферно се мембрана лепи за атику 
или зид траком Sarnavap tape 20. Слој 
парне бране потребно је дићи до висине 
термо изолације. Лепљење урачунато у 
ставку.             

       

  Набавка и уградња течне 
хидроизолационе мембрана хладног-
наносивог, безшавног, високо 
еластичног, једнокомпонентног, 
ароматичног полиуретанског система 
премаза - Сикаластиц 614 или 
одговарајуће. Подлогу је потребно 
очисити од свих контаминирајућих и 
слабо везаних материјала како би се 
остварила добра адхезија за подлогу. 
Препоручује се чишћење водом под 
притиском. Подлога треба да буде сува, 
приликом извођења поштовати услове 
наведене у Техничком листу. 
Пре наношења премаза Sikalastic 614, 
наноси се прајмер Sika Concrete 
Primer/Sika bonding пример по потреби (за 
слабе подлоге или вертикалне површине) 
са оквирном потрошњом око 0,3 kg/m2. 
Он мора очврснути тако да не буде 
лепљив на додир пре наношења 
наредних слојева. За одговарајуће време 
чекања / премазивања, погледајте 
технички лист производа.  

       

  1. Први слој премаза Sikalastic-614 
наноси се у количини минимум од око 1 
l/m2  (1,45kg/m2)  
2. Док је први слој свеж – утапа се  филц 
Sikalastic Reemat Premium на спојевима и 
детаљима. Преклопи филца морају бити 
најмање 5 cm величине и пазите да 
преклопи буду довољно навлажени како 
би се омогућило њихово везивање. 
По третираној површини повлачи се 
ваљак док се Sikalastic Reemat Premium 
потпуно не натопи основним премазом.  
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3. Пошто се слој довољно осуши тако да 
по њему може да се хода (сутрадан), 
површина крова се заптива другим слојем 
премаза Sikalastic-614 у количини од 
минимум 0,75 l/m2(1,1kg/m2) по слоју. 
Зависно од типа завршне обраде или 
начина уграње – директно се може 
плагати керамика на дистанецерима, или 
у случају да се лепи потребан је још један 
слој: 
4. Следећег дана наноси се још један слој 
Sikalastic®-614 у количини од око 0,20 
l/m2 и посипа кварцом 0,3-0,8 mm 
Sikadur®-501 до засићења. Након 
сушења, верамика лепи лепком високе 
класе за спољашњу као SikaCeram 225.  

        

  Обрачун по m2комплет изведене 
позиције. 

m2 43,47     

6. ОБЛАГАЊЕ АТИКЕ И ДРУГИХ ЗИДОВА 
НА КРОВУ (ВЕРТИКАЛНА ОБЛОГА)         

  Набавка материјала и израда комплет  
вертикалне облоге атике. Облога се 
састоји од следећих слојева: 
- синтетичке мембране на бази 
флексибилног полиолефина ФПО-а, 
армирана стакленим воалом, дебљине 
д= 1.5 mm, тип САРНАФИЛ ТГ 66-15, 
произвођача СИКА АГ  или одговарајуће. 
Мембрана се лепи на подлогу парапетног 
зида / светларника са контактним лепком 
типа као Сарнацол Т 660 или 
одговарајуће; 
-геотеxтил 300g/m² 
- XПС = 3.0cm; 

       

  Извођач је дужан да обезбеди стабилност 
и заптивеност целе позиције. Радити у 
свему према детаљима из графичке 
документације и према детаљном 
упутству одабраног произвођача. Ценом 
обухватити сав вијачни и заптивни 
материјал, као и челичне профиле за 
монтажу. Основна челична конструкција 
кровних лантерни не улази у цену 
позиције. 

       

  Обрачунава се по m2 комплет изведене 
позиције према датом опису. 

m2 210,01     

УКУПНО VI КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ :   

  VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1. ОПШИВКА СПОЉНИХ 
ПОДПРОЗОРНИКА-ВЕНТИЛИСАНА 
ФАСАДА 
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  Набавка материјала , транспорт, израда и 
монтажа опшивке спољних 
потпрозорника. Опшивку урадити од 
пластифицираног челичног поцинкованог 
лима дебљине д=0.6 mm у тону 
приближном боји фасадне облоге од 
композит цементних панела. Подлога за 
покривање  лимом мора бити равна и без 
таласа. Лим поставити преко тер папира 
и причврстити за подлогу поцинкованим 
холшрафовима са подлошкама и 
залетовати. Саставе радити са дуплим 
фалцевима подигнутим 35mm. Испод 
спуштене ивице подпрозорника 
поставити и причврстити траке од 
поцинкованог лима дебљине 0,7-0,8mm 
са савијеном окапницом висине 3 cm и за 
њу копчати оловни лим. Опшивку радити 
у свему према важећим прописима. 

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције. 

m1 97,70     

2. ОПШИВАЊЕ ОКАПНИЦА НА 
ПРОЗОРИМА 

        

  Набавка материјала , транспорт, израда и 
монтажа опшивке, алуминијумским  
лимом Д= 0.70 mm, Р.Ш. 25cm, 
пластифициираним у тону по избору 
пројектанта. 

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције. 

m1 134,55     

3. ОПШИВКА ВЕНТИЛАЦИОНИХ 
ВЕРТИКАЛА 

        

  Набавка материјала , транспорт, израда и 
монтажа опшивке обзида вентилационих 
канала, поцинкованим  лимом Д= 0.60 
mm, Р.Ш. 60cm, пластифициираним у 
тону по избору пројектанта. 

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције. 

m1 22,70     

4. СИГУРНОСНИ ПРЕЛИВИ НА КРОВУ         

  Набавка материјала и израда 
сигурносних прелива на крову од иноx 
кутијастих профила 10x10cm. Позиција 
обухвата штемовање отвора у атици за 
пролаз кутијастог профила. Радити у 
свему према важећим прописима. 

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције. 

m1 4,00     

5. ОПШИВКА ВРХА АТИКЕ         

  Опшивање атике поцинкованим лимом, 
развијене ширине (РШ) 60 cm, дебљине 
0,60 mm. Окапницу препустити за 3 cm. 
Опшивање извести по детаљима и 
упутству пројектанта. Испод лима 
поставити слој тер папира, који улази у 
цену опшивања. 

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције. 

m1 336,02     
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6. ВЕРТИКАЛНИ СКРИВЕНИ ОЛУК         

  Набавка, транспорт и монтажа олучних 
вертикала 60/120mm, од поцинкованог 
лима дебљине д= 0,6mm. Олуке 
поставити пре постављања фасадне 
топлотне изолације. Предвидети додатну 
хидроизолацију зида у зони скривеног 
олука. Пластифициране обујмице са 
држачима поставити на размаку од 200 
mm. Ценом је обухваћен сав потребан 
везивни и заптивни материјал, држачи 
олука. Олуке поставити према детаљима 
из графичког прилога. Радити у свему 
према важећим прописима и техничким 
условима за ову врсту радова.  

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције. 

m1 71,20     

7. ВЕРТИКАЛНИ ОЛУК - ПОДСТАНИЦА         

  Набавка, транспорт и монтажа олучних 
вертикала Ø125mm, од поцинкованог 
лима дебљине д= 0,6mm. 
Пластифициране обујмице са држачима 
поставити на размаку од 200mm. Ценом је 
обухваћен сав потребан везивни и 
заптивни материјал, држачи олука. 
Радити у свему према важећим 
прописима и техничким условима за ову 
врсту радова.  

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције. 

m1 3,60     

УКУПНО VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ :   

  VIII БРАВАРСКИ РАДОВИ 

  ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА         

  НАПОМЕНА: 
- Позиције се израђују на основу 
радионичких детаља које израђује 
извођач радова, а који морају бити 
оверени и одобрени од стране 
надзорног органа. 
- Радионичка докуменатација треба да 
је израђена на основу мера узетих на 
лицу места и записнички 
услаглашених са надзорним органом. 

     

  НАПОМЕНА: 
ознака зм скраћеница је од зидарске 
мере 
ознака см скраћеница је од светле 
мере 

        

1. ФАСАДНА АЛУМИНИЈУМСКА 
ЗАСТАКЉЕНА ПРЕГРАДА 
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  Набавка, израда, транспорт и уградња 
фасадне алуминарије од  алуминијумских 
профила домаћег произвођача са 
термопрекидом типа ALIPLAST 
SUPERIAL (SP SU) или одговарајућено. 
Топлотна проводљивост профила  Uf =2,0 
W/m2/К  или мањи . 
Проводљивост ваздуха у класи 4 према  
EN12207, проводљивост воде Е900 
према EN12208, отпорност на ветар у 
класи C5/B5 према EN12210.  
Профил је заштићен процесом 
пластификације у боји RAL 
7021"structura". Доставити сертификат за 
боју профила 
"QUALICOATSEASIDECLASS".  
Профили су спојени искључиво тракама 
од полиамида водећих европских 
произвођача (Technoform, Ensinger или 
слично) у складу са стандардом EN  
14024. Минимална ширина термичког 
прекида мора износити 34mm.  

       

  Уградњу  вршити преко челичних држача. 
Приликом уградње избећи директан 
додир челика и алуминијума.Сви челични 
елементи и остали елементи за 
фиксирање позиције,опшивни 
елементи,као и материјал за термичку и 
хидро изолацију по ободу отвора су 
саставни део позиције.Монтажу вршити 
према "RAL" систему монтаже уз 
обавезну примену свих елеменате који су 
предвиђени истом. 

       

   
Оков системски,са отварањем према 
шеми произвођача алуминијумских 
профила са одговрајућим 
сертификатом,облик и боја по избору 
пројектанта,гаранцијом од 5 година. 

       

  Позиција је застакљена 
термоизолационим стаклом типа 4+18+4, 
Уг=1,0 
W/м2/К(SANITGOBAINPLANICLEAR 
4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним 
дистанцером за стакло. 
Пуни делови су са испуном од ал.лима 
д=1mm+50mm термоизолација (стиропор 
типа AUSTROTHERM EPS AF PL)+ал.лим 
д=1мм у боји браварије Уп=0,58 W/м2/К. 

       

  
Укупан коефицијент пролаза топлоте   
мора бити У=1.5 W/м2/К или 
мањи(доказати прорачуном и 
приложити доказе). Напомена: 

       



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 36 од 183 

 

 

  Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач 
радова,на основу димензија позиција 
узетих на лицу места, а све у складу са 
препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа. Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

       

  Уградња обавезно преко слепог штока, 
димензија према прорачуну извођача за 
сваки појединачни тип, а од кутијастих 
челичних профила, анкерисаних за 
постојећи зид на мин.3 места по дужини 
профила. Ценом обухватити и монтажу 
унутрашњеих и спољних клупица и 
солбанака према детаљу. 

       

  обрачун по комаду елемента фасадне 
алуминарије према спецификацији и 
шемама: 

       

  Напомена: Врата повезана на систем за 
дојаву пожара са аутоматским 
откључавањем са паник шипком или 
пречком.  

       

1-1 
POS 01 - 346/220+90 cm 

ko
m 

2,00     

2. ДВОКРИЛНА АЛУМИНИЈУМСКА 
ЗАСТАКЉЕНА ВРАТА СА НАДСВЕТЛОМ 

        

  Набавка, израда, транспорт и уградња 
фасадне алуминарије од  алуминијумских 
профила домаћег произвођача са 
термопрекидом типа ALIPLAST 
SUPERIAL (SP SU) или одговарајућено. 
Топлотна проводљивост профила  Uf =2,0 
W/m2/К или мањи . 
Проводљивост ваздуха у класи 4 према  
EN12207, проводљивост воде Е900 
према EN12208, отпорност на ветар у 
класи Ц5/Б5 према EN12210.  
Профил је заштићен процесом 
пластификације у бојиRAL 
7021"structura". Доставити сертификат за 
боју профила 
"QUALICOATSEASIDECLASS".  
. 
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  Профили су спојени искључиво тракама 
од полиамида водећих европских 
произвођача (Technoform, Ensinger или 
слично) у складу са стандардом EN 
14024. Минимална ширина термичког 
прекида мора износити 34mm.  
Уградњу  вршити преко челичних држача. 
Приликом уградње избећи директан 
додир челика и алуминијума.Сви челични 
елементи и остали елементи за 
фиксирање позиције,опшивни 
елементи,као и материјал за термичку и 
хидро изолацију по ободу отвора су 
саставни део позиције.Монтажу вршити 
према "RAL" систему монтаже уз 
обавезну примену свих елеменате који су 
предвиђени истом 

       

  Оков системски,са отварањем према 
шеми произвођача алуминијумских 
профила са одговрајућим 
сертификатом,облик и боја по избору 
пројектанта,гаранцијом од 5 година. 
Позиција је застакљена 
термоизолационим стаклом типа 4+18+4, 
Уг=1,0 
W/м2/К(SANITGOBAINPLANICLEAR 
4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним 
дистанцером за стакло. 
Пуни делови су са испуном од ал.лима 
д=1mm+50mm термоизолација (стиропор 
типа AUSTROTHERM EPS AF PL)+ал.лим 
д=1mm у боји браварије Уп=0,58 W/м2/К. 

       

  Укупан коефицијент пролаза топлоте   
мора бити У=1.5 W/m2/К или 
мањи(доказати прорачуном и 
приложити доказе). Напомена: 

       

  Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач 
радова,на основу димензија позиција 
узетих на лицу места, а све у складу са 
препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа. Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

       

  Уградња обавезно преко слепог штока, 
димензија према прорачуну извођача за 
сваки појединачни тип, а од кутијастих 
челичних профила, анкерисаних за 
постојећи зид на мин.3 места по дужини 
профила. Ценом обухватити и монтажу 
унутрашњеих и спољних клупица и 
солбанака према детаљу. 

       

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 
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  Напомена: Врата повезана на систем за 
дојаву пожара са аутоматским 
откључавањем са паник шипком или 
пречком.  

       

  Из фасадних шема алуминарије, ознака у 
концентричном ромбу димензије: 

       

2-1 
POS 04 - 180/240+70 cm 

ko
m 

3,00     

3. ЈЕДНОКРИЛНА АЛУМИНИЈУМСКА 
ПУНА ВРАТА СА НАДСВЕТЛОМ 

        

  Набавка, израда, транспорт и уградња 
фасадне алуминарије од  алуминијумских 
профила домаћег произвођача са 
термопрекидом типа ALIPLAST 
SUPERIAL (SP SU) или одговарајућено. 
Топлотна проводљивост профила  Uf =2,0 
W/m2/К или мањи . 
Проводљивост ваздуха у класи 4 према  
EN12207, проводљивост воде Е900 
према EN12208, отпорност на ветар у 
класи C5/B5 према EN12210.  
Профил је заштићен процесом 
пластификације у боји RAL 
7021"structura". Доставити сертификат за 
боју 
профила"QUALICOATSEASIDECLASS".  
Профили су спојени искључиво тракама 
од полиамида водећих европских 
произвођача (Technoform, Ensinger или 
слично) у складу са стандардом EN 
14024. Минимална ширина термичког 
прекида мора износити 34mm.  
Уградњу  вршити преко челичних држача. 

       

  Приликом уградње избећи директан 
додир челика и алуминијума.Сви челични 
елементи и остали елементи за 
фиксирање позиције,опшивни 
елементи,као и материјал за термичку и 
хидро изолацију по ободу отвора су 
саставни део позиције.Монтажу вршити 
према "RAL" систему монтаже уз 
обавезну примену свих елеменате који су 
предвиђени истом. 
Оков системски,са отварањем према 
шеми произвођача алуминијумских 
профила са одговрајућим 
сертификатом,облик и боја по избору 
пројектанта,гаранцијом од 5 година. 
Позиција је застакљена 
термоизолационим стаклом типа 4+18+4, 
Ug=1,0 
W/m2/К(SANITGOBAINPLANICLEAR 
4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним 
дистанцером за стакло. 
Пуни делови су са испуном од ал.лима 
д=1mm+50mm термоизолација (стиропор 
типа AUSTROTHERM EPS AF PL)+ал.лим 
д=1mm у боји браварије Уп=0,58 W/м2/К. 
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  Укупан коефицијент пролаза топлоте   
мора бити U=1.5 W/m2/К или 
мањи(доказати прорачуном и 
приложити доказе). Напомена: 

       

 
Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач 
радова,на основу димензија позиција 
узетих на лицу места, а све у складу са 
препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа. Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

       

  Уградња обавезно преко слепог штока, 
димензија према прорачуну извођача за 
сваки појединачни тип, а од кутијастих 
челичних профила, анкерисаних за 
постојећи зид на мин.3 места по дужини 
профила. Ценом обухватити и монтажу 
унутрашњеих и спољних клупица и 
солбанака према детаљу. 

       

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

       

  Напомена: Врата повезана на систем за 
дојаву пожара са аутоматским 
откључавањем са паник шипком или 
пречком.  

       

  Из фасадних шема алуминарије, ознака у 
концентричном ромбу димензије: 

       

3-1 
POS 05 - 90/200+60 cm 

ko
m 

1,00     

4. ФАСАДНА АЛУМИНИЈУМСКА 
ЗАСТАКЉЕНА ПРЕГРАДА 

        

  Набавка, израда, транспорт и уградња 
фасадне алуминарије од  алуминијумских 
профила домаћег произвођача са 
термопрекидом типа ALIPLAST 
SUPERIAL (SP SU) или одговарајућено. 
Топлотна проводљивост профила  Uf =2,0 
W/m2/К или мањи . 
Проводљивост ваздуха у класи 4 према  
EN12207, проводљивост воде Е900 
према EN12208, отпорност на ветар у 
класи C5/B5 према EN12210.  
Профил је заштићен процесом 
пластификације у боји RAL 
7021"structura". Доставити сертификат за 
боју профила 
"QUALICOATSEASIDECLASS".  
Профили су спојени искључиво тракама 
од полиамида водећих европских 
произвођача (Technoform, Ensinger или 
слично) у складу са стандардом EN 
14024. Минимална ширина термичког 
прекида мора износити 34mm.  
Уградњу  вршити преко челичних држача. 
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  Приликом уградње избећи директан 
додир челика и алуминијума.Сви челични 
елементи и остали елементи за 
фиксирање позиције,опшивни 
елементи,као и материјал за термичку и 
хидро изолацију по ободу отвора су 
саставни део позиције.Монтажу вршити 
према "RAL" систему монтаже уз 
обавезну примену свих елеменате који су 
предвиђени истом. 
Оков системски,са отварањем према 
шеми произвођача алуминијумских 
профила са одговрајућим 
сертификатом,облик и боја по избору 
пројектанта,гаранцијом од 5 година. 
Позиција је застакљена 
термоизолационим стаклом типа 4+18+4, 
Уг=1,0 
W/м2/К(SANITGOBAINPLANICLEAR 
4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним 
дистанцером за стакло. 
Пуни делови су са испуном од ал.лима 
д=1mm+50mm термоизолација (стиропор 
типа AUSTROTHERM EPS AF PL)+ал.лим 
д=1mm у боји браварије Уп=0,58 W/м2/К. 

       

  Укупан коефицијент пролаза топлоте   
мора бити У=1.5 W/м2/К или 
мањи(доказати прорачуном и 
приложити доказе). Напомена: 

       

  Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач 
радова,на основу димензија позиција 
узетих на лицу места, а све у складу са 
препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа. Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

       

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

        

  Из фасадних шема алуминарије, ознака у 
концентричном ромбу димензије:         

  Напомена:  
Врата  са паник шипком или пречком. За 
пос 02б, 03а 

        

4-1 POS 02a - 400/220+90 cm kom 1,00     

4-2 
POS 02b - 708/220+90 cm 

ko
m 

1,00     

4-3 
POS 03a - 1138/220+90 cm 

ko
m 

1,00     

4-5 
POS 03b - 398/220+90 cm 

ko
m 

1,00     

4-6 
POS 06 - 346/852 cm 

ko
m 

1,00     

4-7 
POS 07 - 286/872 cm 

ko
m 

1,00     



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 41 од 183 

 

 

4-8 
POS 08 - 346/462 cm 

ko
m 

1,00     

4-9 
POS 09 - 1166/1290 cm 

ko
m 

1,00     

4-
10 

POS 10 - 390/1090 cm 
ko
m 

1,00     

4-
11 

POS 11 - 1166/915 cm 
ko
m 

1,00     

5. ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА РАМПАМА         

  Израда,транспорт и монтажа спољашњих 
рукохвата од црне браварије на рампама. 
Рукохвати су изграђени од челичних 
профила.Носећи стубићи су цеви кружног 

пресека ∅40mm.Рукохват се састоји од 
удвојених цеви - нижи на  70 cm од коте 
тла, виши на 90cm од коте тла изграђени 
од хоризонталних и косих цеви кружног 

пресека ∅40 mm. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и обрусити. 
Рукохвате заштитити од коризије и бојити 
2x бојом за метал у тону по избору 
пројектанта. Рукохват фиксирати на 
подну конструкцију у свему према 
цртежима и шемама. Висина рукохвата је 
70 и 90 cm. 

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције 

       

  Из фасадних шема алуминарије, ознака у 
концентричном  квадрату димензије: 

       

5-1 POS 01a зидарска мера 303/90 cm-равна 
ограда m1 

3,03     

5-2 POS 01b зидарска мера 1310/0 cm-равна 
ограда 

m1 4,20     

5-3 POS 01b зидарска мера1310/90 cm-коса 
ограда 

m1 22,00     

5-4 POS 01c зидарска мера 1692/90 cm-
равна ограда 

m1 5,92     

5-5 POS 01c зидарска мера 1692/90 cm-коса 
ограда 

m1 11,00     

5-6 POS 02a зидарска мера  210/90 cm-
равна  ограда 

m1 2,10     

5-7 POS 02b зидарска мера 1310/90 cm -
равна ограда 

m1 4,20     

5-8 POS 02b зидарска мера 1310/90 cm -коса 
ограда 

m1 22,00     

5-9 POS 02c зидарска мера 1692/90 cm-
равна  ограда 

m1 5,92     

5-
10 

POS 02c зидарска мера 1692/90 cm-коса 
ограда 

m1 11,00     

6. ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА СПОЉНИМ 
СТЕПЕНИШТИМА 
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  Израда,транспорт и монтажа спољашњих 
рукохвата од црне браварије. Рукохвати 
су изграђени од челичних профила. 
Носећи стубићи су цеви кружног пресека 

∅40mm.Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. Рукохвате 
заштитити од коризије и бојити 2x бојом 
за метал у тону по избору пројектанта. 
Рукохват фиксирати на подну 
конструкцију у свему према цртежима и 
шемама. Висина рукохвата је 110 cm. 

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције 

       

6-1 POS 03 115/110 cm-коса ограда m1 9,20     

7. ЧЕЛИЧНА ОГРАДА         

  Набавка материјала, радионичка израда, 
транспорт и монтажа спољашње 
ограде.Ограда је израђена од челичних 
флахова, са вертикалном и 
хоризонталном поделом. 

Носећи стубићи су флахови  ∅40 mm који 
се варе за рукохват у горњој зони на 
једнаким осним растојањима. Испуна је 

хоризонтални флах ∅30 мм на осном 
растојању 11-14cm  у свему према шеми. 
Ограду фиксирати за носећу АБ 
конструкцију. Све антикорозивно 
заштићено и бојено два пута бојом за 
метал у тону по избору пројектанта и 
Инвеститора. Диспозиција и геометрија 
према детаљима из графичке 
документације и шеми браварије. Висина 
ограде је 110 cm. 

       

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије: 

       

7-1 POS 04 1237/110 cm  - равно m1 12,37     

8. ЧЕЛИЧНА МРЕЖА НА ФАСАДИ         

  Набавка, транспорт и монтажа мреже од 
челичних поцинкованих профила 30x50 
mm, са испуном од гвоздене 
поцинковане+пластифициране панелне 
решетке φ5mm. Радити у свему према 
шемама браварије. У цену урачунати 
материјал заједно са анкерима, 
фиксирање за фасадни зид, и потребну 
скелу. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије: 

       

8-1 POS 05a зидарска мера 346/539 cm m2 37,30     

8-2 POS 05b зидарска мера 286/539 cm m2 15,42     

9. КРОВНА КУПОЛА         
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  Velux CXP или одговарајуће, димнзија 
120X120cm, са млечно белом куполом, за 
нагиб од 0-15°, Купола је од акрилног 
материјала дебљине 4mm. Топлотна 
пропустљивост: Уw = Uw = 0.72 W/m² K ( 
станд. EN1873). 
Направљен је од квалитетног PVC 
профила, беле боје и испуњен је 
полистиреном. Садржи нискоенергетско, 
сигурносно,л аминирано стакло. 4-14,5-
(3+3).  
Водонепропусна веза са кровним 
прекривачем постиже се употребом 
материјала који се могу наностити 
лепљењем, топљењем или мазањем. 

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије: 

       

9-1 POS 06 зидарска мера 120/120 cm ko
m 

6,00     

10. КРОВНА КУПОЛА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ         

  Набавка и  уградња кровног прозора за 
одимљавање за раван кров типа Velux 
CSP или одговарајуће који се аутоматски 
отвара помоћу сензора у случају појаве 
дима, димнзије 120X120cm са млечно 
белом куполом, за нагиб од 0-15°.  
Купола је од акрилног/ поликарбонатног 
материјала дебљине 4mm.Топлотна 
пропустљивост: Уw = 0.72 W/m² К ( станд. 
EN 1873). Направљен је од PVC профила, 
са челичним ојачањем и испуњен је 
полистиреном. Садржи нискоенергетско, 
сигурносно,ламинирано стакло 4-14,5-
(3+3).  
Додатна опрема:        
КОНТРОЛНИ СИСТЕМ KFX 210 - прозора 
за одимљавање који управља са једним 
CSP прозором садржи: KFC210 + KFK100 
+ KFA100       
ЈЕДИНИЦА ЗА АКТИВАЦИЈУ KFK100 - 
самостална јединица за активацију 
система      
СЕНЗОР ЗА ДИМ KFA100 - служи за 
детекцију дима 
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  Водонепропусна веза са кровним 
прекривачем постиже се употребом 
материјала који се могу наностити 
лепљењем, топљењем или 
мазањем.Обрачун по ком комплет 
изведене позиције.  
Кровни прозори за одимљавање, морају 
бити везане на систем за аутоматску 
дојаву пожара у свему према правилима 
струке за овакву врсту радова и у складу 
са пројкетно - техничком документацијом: 
ПРОЈЕКТУ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА  
и ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА. 

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије: 

       

10-
1 

POS 07 зидарска мера 120/120 cm ko
m 

1,00     

11. ДВОКРИЛНА МЕТАЛНА ВРАТА 
ПОДСТАНИЦЕ 

        

  Двокрилна челична врата са надсветлом 
и жалузином.  
Рам и оквир крила извести од челичних 
кутијастих профила. Рам је анкерован у 
зид челичним тракама на довољан број 
места по свим странама вијцима (суви 
пступак уградње). Шток је са прагом. 
Зазор између штока и зида запунити 
пурпеном.  
Крило врата од челичних кутијастих 
профила са испуном декапиран челични 
лим д=1,5mm са дијагоналним укрућењем 
и ојачањем за браву и шарке. Дихтовање 
врата обезбедити дихтунг траком по 
целом обиму крила. Врата снабдети свим 
потребним оковом, квалитетним, за 
правилно функционисање, у завршној 
обради по предлогу пројектанта и 
сагласности инвеститора. 
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  Надсветло врата радити од кутијастих, 
челичних профила и застаклити равним 
сраклом дебљине 4mm . Шема отварања 
према цртежу. 
Врата опремити механичком ручицом за 
отварање надсветла. 
Шарке су штелујуће, омогућавају 
штеловање крила у три правца.  
Рам, крило врата, штокове и све кантове 
обојити бојом за метал у тону РАЛ по 
предлогу пројектанта и сагласности 
инвеститора. У крило је уграђена брава 
са цилиндром и три кључа и кваком за 
отварање. 
У доњој зони врата уградити жалузине са 
заштитном мрежицом. Димензија 
жалузине 425x325mm.    

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије: 

       

11-
1 

POS 10 зидарска мера 180/200+50 cm 
ko
m 

1,00     

12. ПЕЊАЛИЦА         

  Набавака, испорука материјала, израда и 
монтажа конструкције фикснних челичних 
мердевина (пењалице) од челичних 

кружних профила  ∅50 и ∅30 
топлопоцинкованих. Делови су 
међусобно спојени заваривањем. Целом 
висином монтажних пењалица извести 
челичну браварску подконструкцију од 
кутијастих челичних профила, а према 
статичком прорачуну, за додатно 
укрућење и везу пењалица са објектом.За 
монтажу предвидети коришћење радне 
скеле. 

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије: 

       

12-
1 

POS 08 зидарска мера 66/467cm ko
m 

1,00     

13. СПОЉАШЊА ОГРАДА НА ТЕРАСИ         

  Набавка материјала, радионичка израда, 
транспорт и монтажа ограде на тераси на 
другом спрату. Ограда је израђена од 
челичних флахова, са вертикалном и 
хоризонталном поделом. 

Носећи стубићи су флахови  ∅40 mm који 
се варе за рукохват профила ∅40  у 
горњој зони. Испуна је хоризонтални 

флах ∅20 mm и иноx мрежа у свему према 
шеми. 
Све антикорозивно заштићено и бојено 
два пута бојом за метал у тону по избору 
пројектанта и инвеститора. Висина 
ограде је 88 cm. 
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  Обрачун по m1 комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије: 

       

13-
1 

POS 09зидарска мера 1527/88cm 
ko
m 

15,27     

  УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА         

14. СТАКЛЕНЕ ПРЕГРАДЕ         

  ПРЕГРАДЕ од  алуминијумских профила  
типа PROFILCO или одговарајуће. 
Профил је заштићен процесом 
пластификације у боји RAL 9016 мат. 
Доставити сертификат за боју профила 
"QALICOAT SEA SIDE CLASS". Уградњу  
вршити преко челичних држача.Приликом 
уградње избећи директан додир челика и 
алуминијума.Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање 
позиције,опшивни елементи,као и 
материјал за термичку и хидро изолацију 
по ободу отвора су саставни део 
позиције. Оков системски,са отварањем 
према шеми произвођача 
алуминијумских профила са 
одговрајућим сертификатом,облик и боја 
по избору пројектанта,гаранцијом од 5 
година. Позиција је застакљена 
једноструким сигурносним стаклом типа 
3.3.2 . Пуни делови су са испуном од 
сендвич панела дебљине 20mm у боји 
браварије.  

       

  Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач 
радова,на основу димензија позиција 
узетих на лицу места, а све у складу са 
препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа.Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње алуминарије, ознака 
у концентричном ромбу димензије: 

       

  НАПОМЕНА: ВРАТА СА ПАНИК 
ШИПКОМ ИЛИ ПРЕЧКОМ. ЗА POS 01,05 

        

14-
1 

POS 01-760/220+90cm 
ko
m 

1,00     

14-
2 

POS 02-192/220+90cm 
ko
m 

1,00     

14-
3 

POS 03-370/220+90cm 
ko
m 

1,00     

14-
4 

POS 04-410/220+90cm 
ko
m 

1,00     

14-
5 

POS 05-478/220+90cm 
ko
m 

1,00     
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15. СТАКЛЕНЕ ПРЕГРАДЕ         

  ПРЕГРАДЕ од  алуминијумских профила  
типа PROFILCO или одговарајуће. 
Профил је заштићен процесом 
пластификације у боји RAL 9016 мат. 
Доставити сертификат за боју профила 
"QALICOAT SEA SIDE CLASS". Уградњу  
вршити преко челичних држача.Приликом 
уградње избећи директан додир челика и 
алуминијума.Сви челични елементи и 
остали елементи за фиксирање 
позиције,опшивни елементи,као и 
материјал за термичку и хидро изолацију 
по ободу отвора су саставни део 
позиције. Оков системски,са отварањем 
према шеми произвођача 
алуминијумских профила са 
одговрајућим сертификатом,облик и боја 
по избору пројектанта,гаранцијом од 5 
година. Позиција је застакљена 
једноструким сигурносним стаклом типа 
3.3.2 . Пуни делови су са испуном од 
сендвич панела дебљине 20mm у боји 
браварије.  

       

  Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач 
радова,на основу димензија позиција 
узетих на лицу места, а све у складу са 
препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа.Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње алуминарије, ознака 
у концентричном ромбу димензије: 

       

  НАПОМЕНА: ВРАТА ПОВЕЗАНА НА ПП 
ЦЕНТРАЛУ СА ПАНИК ШИПКОМ ИЛИ 
ПРЕЧКОМ 

        

15-
1 

POS 06-365/220+90cm 
ko
m 

2,00     

16.  ПРЕГРАДЕ У САНИТАРНИМ 
ЧВОРОВИМА 
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  Набавка и монтажа санитарних кабина, 
израђених од 20 mmдебеле иверице са 
текстурисаним меламинским резином. 
Висина: 2200 mm са урачанитих 150 mm 
празног простора при поду. Типа Lindner 
или одговарајуће. 
Профили: сребрни елоксирани или 
пластифицирани алуминијум 
Ивице: 3 mm ласерски сечен 
полипропилен 
Оков: квака од нерђајућег челика, 
производ добавлјча  
Опремљено показивачем заузетости, 
врата имају обострано “лептир” кваке од 
иноxа,а са бравом за закључавање 
споља "инбус, а изнутра уграђена кључ 
брава. Одбојник радити на зиду а ако није 
применљиво онда применити подне 
граничнике. 
Шарке: 3 троделна од нерђајућег челика 
Боје: по избору пројектанта 
Напомена техничке природе: 
А. Фронтови кабина који су веће ширине 
од 600mm морају се стабилизовати 
ножицом 
Б. Подеони зидови се такође морају 
подупрети ножицом 
В. У случају сингл кабине оба фронта се 
морају стабилизовати ножицама. 

       

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције 

       

  Из шема унутрашње алуминарије, ознака 
у концентричном ромбу димензије: 

       

16-
1 

POS K1-660/220cm 
ko
m 

4,00     

16-
2 

POS K2-195/220cm 
ko
m 

6,00     

  УНУТРАШЊА БРАВАРИЈА         

17. УНУТРАШЊА ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА 
СТЕПЕНИШТУ 

        

  Набавка материјала, радионичка израда, 
транспорт и монтажа ограде на 
унутрашњим степеништима. Ограда је 
израђена од челичних флахова, са 
вертикалном и хоризонталном поделом. 

Носећи стубићи су флахови  ∅40 mm који 

се варе за рукохват профила ∅40  у 
горњој зони. Испуна је хоризонтални 
флах ∅40 и ∅20 mm и иноx мрежа у свему 
према шеми. 
Све антикорозивно заштићено и бојено 
два пута бојом за метал у тону по избору 
пројектанта и инвеститора. Висина 
ограде је 110. 

       

  Обрачун по m' комплет изведене 
позиције. 

       

  Из шема унутрашње алуминарије, ознакe 
у квадрату, димензије: 
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17-
1 

POS 01a зидарске мере-1068/110 cm-
равна ограда 

m' 5,68     

17-
2 

POS 01a зидарске мере-1068/110 cm-
коса ограда 

m' 15,68     

17-
3 

POS 01b зидарске мере-770/110 cm-
равна ограда 

m' 7,70     

17-
4 

POS 01c зидарске мере-749/110 cm-
равна ограда 

m' 14,98     

17-
5 

POS 08 зидарске мере-390/110 cm-равна 
ограда 

m' 7,80     

18. УНУТРАШЊА ЧЕЛИЧНА ОГРАДА СА 
КЛИЗНОМ КАПИЈОМ 

        

  Набавка материјала, радионичка израда, 
транспорт и монтажа унутрашње ограде. 
Ограда је израђена од челичних флахова, 
са вертикалном и хоризонталном 
поделом. 
На приземљу две клизне капије 
димензија 190x110 cm, ради лакшег 
приласка стакленим вратима. 
Носећи стубићи су флахови  ∅40 mm који 

се варе за рукохват профила ∅40  у 
горњој зони. Испуна је хоризонтални 

флах ∅40 и ∅20 mm и иноx мрежа у свему 
према шеми. 
Све антикорозивно заштићено и бојено 
два пута бојом за метал у тону по избору 
пројектанта и инвеститора. Висина 
ограде је 110cm. 

       

  Обрачун по m' комплет изведене 
позиције. 

       

  Из шеме унутрашње браварије, ознакe у 
квадрату, димензије: 

       

18-
1 

POS 05a зидарске мере-1126/110 cm-
равна ограда m' 22,52     

18-
2 

POS 05b зидарске мере-1126/110 cm-са 
клизном оградом m' 33,78     

18-
3 

POS 06a зидарске мере-346/110 cm-са 
клизном оградом m' 6,92     

18-
4 

POS 06b зидарске мере-346/110 cm-
равна ограда m' 3,46     

19. УНУТРАШЊА ЧЕЛИЧНА ОГРАДА СА 
КЛИЗНОМ КАПИЈОМ 
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  Набавка материјала, радионичка израда, 
транспорт и монтажа унутрашње ограде. 
Ограда је израђена од челичних флахова, 
са вертикалном и хоризонталном 
поделом. 
На приземљу клизна капија димензија 
100x110 cm, ради лакшег приласка 
стакленим вратима. 

Носећи стубићи су флахови  ∅40 mm који 

се варе за рукохват профила ∅40  у 
горњој зони. Испуна је хоризонтални 
флах ∅40 и ∅20 mm и иноx мрежа у свему 
према шеми. 
Све антикорозивно заштићено и бојено 
два пута бојом за метал у тону по избору 
пројектанта и инвеститора. Висина 
ограде је 110cm. 

       

  Обрачун по m' комплет изведене 
позиције. 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознакe у 
квадрату, димензије: 

       

19-
1 

POS 07a зидарске мере-285/110 cm-са 
клизном капијом m' 2,85     

19-
2 

POS 07b зидарске мере-285/110 cm cm-
равна ограда m' 2,85     

20. УНУТРАШЊИ ЧЕЛИЧНИ РУКОХВАТ НА 
СТЕПЕНИШТУ 

        

  Степенишни рукохват израђен од 

челичних профила ∅40 mm. Рукохват је 
преко хоризонталног флаха причвршћен 
за зид степенишног језгра. Димензије 

флаха су ∅30 mm који је постављен на 5 
cm од зида у међусобном размаку 
адекватном профилу рукохвата. Спој 
флаха и рукохвата је заваривањем. 
Сви спојеви се морају прецизно 
обрадити. Све елементе рукохвата 
предходно минизирати а затим бојити 
квалитетном бојом за челик у RAL тону по 
предлогу пројектанта и сагласности 
инвеститора. Рукохват се поставља на 
висини од 110cm.  

       

  Обрачун по m' комплет изведене 
позиције. 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознакe у 
квадрату, димензије: 

       

20-
1 

POS 02 зидарске мере-469/110 cm-равна 
ограда 

m' 1,20     

20-
2 

POS 02 зидарске мере- 469/110cm -коса 
ограда 

m' 8,18     

21. УНУТРАШЊА ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА 
СТЕПЕНИШТУ 
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  Набавка материјала, радионичка израда, 
транспорт и монтажа ограде на 
унутрашњим степеништима. Ограда је 
израђена од челичних флахова, са 
вертикалном и хоризонталном поделом. 

Носећи стубићи су флахови  ∅40 mm који 
се варе за рукохват профила ∅40  у 
горњој зони. Испуна је хоризонтални 

флах ∅40 и ∅20 mm и иноx мрежа у свему 
према шеми. 
Све антикорозивно заштићено и бојено 
два пута бојом за метал у тону по избору 
пројектанта и инвеститора. Висина 
ограде је 110cm. 

       

  Обрачун по m1 комплет изведене 
позиције. 

       

  Из шема унутрашње браварије, ознакe у 
квадрату, димензије: 

       

21-
1 

POS 03a зидарске мере-463/110cm-равна 
ограда m' 1,20     

21-
2 

POS 03a зидарске мере-463/110cm -коса 
ограда m' 8,06     

21-
3 

POS 03b зидарске мере-863/110cm-равна 
ограда m' 0,90     

21-
4 

POS 03b зидарске мере-863/110cm -коса 
ограда m' 16,36     

УКУПНО VIII БРАВАРСКИ РАДОВИ :   

  IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

  УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА 

1. ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА СА 
НАДСВЕТЛОМ 

        

  Набавка транспорт и монтажа 
унутрашњих   звучноизолованих 
металних врата. Шток је од екструдираног  
алуминијума без термопрекида,  у 
завршној обради - натур(елоксирани) или 
пластифицирани у RAL-у по избору 
пројектанта, уграђује се у зидарски отвор  
помоћу челичних трака или завртњева.                                                                   
Крило врата израђено од од чамових 
фризева са испуном од екструдиране 
иверице обложено медијапаном 4mm, 
фарбано у у боју по RAL-у по избору  
пројектанта.                                         Врата 
опремити са два дихтунга по целом 
обиму.                                                               Врата 
опремити адекватном кваком, шаркама, 
бравом и цилиндром са три кључа.                                                                            
Врата морају задовољити према 
стандарду SRPS U Ј6.201:1989 
специјалну класу: Rw>35dB.  Обавезно 
достављање атеста за врата при 
достављању понуде. 
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  Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким 
детаљима које израђује извођач 
радова,на основу димензија позиција 
узетих на лицу места, а све у складу са 
препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа.Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

        

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

       

1-1 
POS 01-110/260 cm 

ko
m 

22,00     

1-2 
POS 02-110/260 cm 

ko
m 

2,00     

1-3 
POS 07-110/260 cm 

ko
m 

9,00     

1-4 
POS 08-90/260 cm 

ko
m 

4,00     

1-5 
POS 08а-90/260 cm 

ko
m 

2,00     

1-6 
POS 09-80/260 cm 

ko
m 

2,00     

1-7 
POS 10-70/260 cm 

ko
m 

2,00     

2. ДВОКРИЛНА ПУНА ВРАТА СА 
НАДСВЕТЛОМ 

        

  Набавка транспорт и монтажа 
унутрашњих   звучноизолованих 
металних врата. Шток је од екструдираног  
алуминијума без термопрекида,  у 
завршној обради - натур(елоксирани) или 
пластифицирани у RAL-у по избору 
пројектанта, уграђује се у зидарски отвор  
помоћу челичних трака или завртњева.                                                                   
Крило врата израђено од од чамових 
фризева са испуном од екструдиране 
иверице обложено медијапаном 4mm, 
фарбано у у боју по RAL-у по избору  
пројектанта.                                        Врата 
опремити са два дихтунга по целом 
обиму.                                                               Врата 
опремити адекватном кваком, шаркама, 
бравом и цилиндром са три кључа.                                                                            
Врата морају задовољити према 
стандарду SRPS U J6.201:1989 
специјалну класу: Rw>35dB.  Обавезно 
достављање атеста за врата при 
достављању понуде. 
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  Напомена: 
Уградњу вршити у складу са 
радионичким детаљима које израђује 
извођач радова,на основу димензија 
позиција узетих на лицу места, а све у 
складу са препорукама произвођача 
система.Детаљи морају бити одобрени 
од стране одговорног пројектанта и 
надзорног органа.Извођач је дужан да 
достави атестну документацију 
усаглашену са EN стандардима. 

        

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

       

2-1 POS 03-150/260 cm ko
m 

11,00     

2-2 POS 06-180/260 cm ko
m 

3,00     

3. ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА КЛИЗНА ВРАТА         

  Набавка и уградња унутрасњих, 
једнокрилних, клизних, пуних врата.Врата 
израђена у комбинацији дрво медијапан 
.Сток у читавој ширини зида .Спој стока и 
зида покривен лајснам сирине 7 cm 
.Вратно крило дуплошперовано са 
испуном од еструдиране иверице и 
облогом од медијапана 4 mm .Вратно 
крило окацено на 3 пролазне бродске 
шарке.Врата опремљена цилиндар 
бравом са три кљуца .У шток постављен 
гумени дихтунг .Све офарбано 
полиуетаном у белу мат боју. 

       

  Крило врата је опремљено одбојником са 
опругом за фиксирање врата у отвореном 
положају.Отварају се ручно и на тастер. 
Преграда је опремљена батеријом за 
отварање у случају пожара, клизна врата 
су повезана на PPC, отварају се на сигнал 
дојаве пожара и блокирају се у отвореном 
положају. Клизна врата се аутоматски 
отварају и у случају нестанка ел. енергије.  

       

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

       

3-1 POS 04-110/260 cm ko
m 

10,00     

3-2 POS 04а-110/260 cm ko
m 

4,00     

3-3 POS 05-100/260 cm ko
m 

19,00     

3-4 POS 11-90/260 cm ko
m 

7,00     

  СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА         

4. ВИШЕКРИЛНИ PVC ПРОЗОРИ         
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  Израда и постављање застакљених  PVC 
прозора, .  Прозоре израдити од PVC 
осмокоморног система профила беле 
боје RAL 9016, по шеми столарије и 
детаљима. Пакет штока и крила Uf мање 
или једнако 0,9 W/m2K. Челично ојачање 
профила са термопрекидом. Дубина 
уградње мин 80 mm. Класе прозора:  
водонепропустљивост минимум класа 
8А; непропустљивост ваздуха 
(заптивање) минимум класа 3. Крила 
прозора застаклити термо стаклом 
д=4+16Ар+4 mm lowE . Уз понуду 
доставити сагласност произвођача 
профила за коришћење атеста за 
коефицијент топлотне проводљивости 
штока и крила, потврду да се ПВЦ 
профили не праве од рециклата као и да 
не садрже  олово, као и узорак прозора.  
У цену улази и застакљивање. 

       

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

       

4-1 POS 01-740/201 cm-вишекрилни PVC 
прозор 

ko
m 

24,00     

4-2 POS 02-650/210 cm-вишекрилни PVC 
прозор 

ko
m 

3,00     

4-3 POS 03-370/210 cm-вишекрилни PVC 
прозор 

ko
m 

1,00     

4-4 POS 04-140/150 cm-једнокрилни PVC 
прозор 

ko
m 

23,00     

4-5 POS 05-110/90 cm-једнокрилни PVC 
прозор 

ko
m 

10,00     

УКУПНО IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ :   

  X МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1. КРЕЧЕЊЕ ЛИФТОВСКОГ ОКНА         

  Набавка материјала и бојење 
унутрашњих површина зидова  
лифтовског окна , фасадним акрилним 
бојама, типа Baumit DuoColor или 
одговарајући. Наношење завршне 
фасадне боје DuoColor, обавити у два 
слоја, први слој разређен са 15 % воде 
служи као подлога, док се други слој 
наноси разређен са маx. 5 % воде, до 
добијања уједначене боје. 

       

  Обрачун по м2 m2 95,79     

2. ГЛЕТОВАЊЕ И БОЈЕЊЕ УНУТРАШЊИХ 
ЗИДОВА ОД БЕТОНА И ГАС БЕТОНА         
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  Набавка материјала и бојење 
унутрашњих површина зидова 
дисперзивним бојама. Зидне површине 
претходно добро очистити од прашине . 
Зидне површине глетовати мин 2(два) 
пута, кречном глет масом типа Baumit 
Glema или одговарајући, до добијања 
идеално равне површине подлоге за 
бојење дисперзивним бојама. Све 
глетоване површине  грундирати 
наношењем подлоге. Наношење завршне 
дисперзивне боје, типа Baumit Divna 
Optima или одговарајући, мин 2(два) пута 
у белој боји до добијања уједначене боје.  

       

  Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције. 

m2 5.635,91     

3. ОБРАДА ВЕРТИКАЛНЕ 
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ ЗИДА ПРЕМА 
ХОДНИКУ 

        

  Обрада термоизолационог система на 
зидовима ходника , који се састоји од 
лепка и камене вуне (камена вуна је 
обрачуната у Изолатерским радовима-
позиција 06-08), дебљине 5 cm, која се 
рабицира. Лепак за лепљење камене 
вуне се наноси ручно или машински, тако 
да површина која је лепљена буде 
покривена са најмање 40%. Ово се 
постиже са ивично-тракастом методом. 
Лепљење вуне вршити са Baumit 
proContact или одговарајуће, лепком за 
лепљење и армирање, испитан према 
ETAG-у 004. Камена вуна типа као "FKD-
S Thermal" Произвођача Knauf или 
одговарајуће , мора бити произведена у 
складу са стандардом SRPS EN 13162, 
густине 110kg/m3. Плоче се постављају у 
равнини и тесно приљубљене и повезане 
уздужном изменичном везом. Код отвора 
плоче се морају тако поставити да се 
фуга код спојева плоча не наставља на 
ивицу отвора.Типловање се врши  са 6 
типлова /м². Утапајући типл с пластичним 
телом и челичним ексером. Два до три 
дана након лепљена вуне наноси се 
арматурни слој који се састоји од лепка и 
мрежице у два слоја.  
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  Baumit ProContact или одговарајући, 
системски лепак и маса за 
армирање,наноси се зупчастом 
глетарицом и утискује се арматурна 
мрежица након сушења од 24 сата наноси 
се још један слој ПроЦонтацт са 
мрежицом, како би се добила класа 
отпорности на удар Q1.  Арматурни слој 
слој мора имати дебљину 3-4mm по 
једном слоју, или за два слоја мин. 6-8 
mm. након сушења од 3-7 дана ,зидне 
површине глетовати мин 2(два) пута, 
кречном глет масом типа Baumit Glema 
или одговарајући И до добијања идеално 
равне површине подлоге за бојење 
дисперзивним бојама. Све глетоване 
површине  грундирати наношењем 
подлоге. Наношење завршне 
дисперзивне боје, типа Baumit Divna 
Optima, мин 2(два) пута у белој боји до 
добијања уједначене боје.  

        

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

m2 722,72     

4. ГЛЕТОВАЊЕ И БОЈЕЊЕ ПЛАФОНА АБ 
ПЛОЧЕ         

  Набавка материјала и бојење 
унутрашњих површина зидова 
дисперзивним бојама. Зидне површине 
претходно добро очистити од прашине. 
Зидне површине глетовати мин 2(два) 
пута, кречном глет масом типа Baumit 
Glema или одговарајући до добијања 
идеално равне површине подлоге за 
бојење дисперзивним бојама. Све 
глетоване површине  грундирати 
наношењем подлоге. Наношење завршне 
дисперзивне боје, типа Baumit Divna 
Optima, мин 2 пута у белој боји до 
добијања уједначене боје.  

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

m2 3.541,78     

5. ГЛЕТОВАЊЕ И БОЈЕЊЕ КОСЕ АБ 
СТЕПЕНИШНЕ ПЛОЧЕ         

  Набавка материјала и бојење 
унутрашњих површина зидова 
дисперзивним бојама. Зидне површине 
претходно добро очистити од прашине . 
Зидне површине глетовати мин 2(два) 
пута, кречном глет масом типа Baumit 
Glema или одговарајући до добијања 
идеално равне површине подлоге за 
бојење дисперзивним бојама. Све 
глетоване површине  грундирати 
наношењем подлоге. Наношење завршне 
дисперзивне боје, типа Baumit Divna 
Optima, мин 2 пута у белој боји до 
добијања уједначене боје.  

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

m2 72,58     
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УКУПНО X МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:   

  XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

1. ВЕНТИЛИСАНА ФАСАДА 
ЗАВРШНА ОБРАДА: КОМПОЗИТ-
ЦЕМЕНТНИ ПАНЕЛИ  

        

  Набавка, испорука и монтажа 
вентилисане фасаде са фасадном 
облогом од 
SWISSPEARL®великоформатних плоча 
или одговарајући дебљине д=8 mm које 
се механички причвршћују на носећу 
потконструкцију састоји се од следећих 
делова : 

       

  -металне АЛ потконструкције, која се 
састоји од система : 
*носећих конзола распона који одговара 
услову да се оствари минимална 
дебљина слоја вентилисаног ваздуха од 
30 mm или да се реализује захтевано 
техничко решење, и које се одговарајућим 
вијцима анкерују за носећу конструкцију 
објекта; 
*носећих вертикала L пресека на 
међуослонцима, односно Т пресека 
ширине мин 120 mm на месту 
вертикалних спојница (фуга) две плоче 
које се вијцима причвршћују за носеће 
конзоле; 

       

  -фасадне облоге отпорне на утицај UV 
зрака (вредност ∆Е након 5.000 сати 
излагања дејству Xenonskih лампи ≤ 2,5) 
од негоривих, композит-цементних 
великоформатних плоча SWISSPEARL®  
( или одговарајући ) у систему бојења 
(бојење у маси или површинско) и у боји 
по избору Пројектанта која одговара 
класификацији фасадних облога у складу 
са EN 13501-1 у погледу понашања у 
случају пожара (класификација А2-с1-д0) 
и EN 12467 у погледу физичко – 
механичких карактеристика (класа 
производа 5А); 
-заковица (нитни) за причвршћивање које 
су израђене од Al (за Al потконструкцију) 
односно од инокс челика (за поцинковану 
потконструкцију) са небојеном или главом 
бојеном у боји панела димензија према 
упутству произвођача фасадних облога. 
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  Дилатације на носећим вертикалама 
потконструкције морају се поклапати са 
спојницама плоча и треба настојати да се 
поклапају са спратном висином објекта 
односно да не прелазе дужину од 3 m. 
Међусобно растојање носећих вертикала 
потконструкције дефинисано је упутством 
за пројектовање и извођење произвођача 
фасадних плоча као и одговарајућим 
статичким прорачуном. 

       

  Опшави на фасади морају бити урађени 
од Al лима. У нивоу прве фасадне плоче 
уграђују се перфорирани Al профили који 
омогућавају несметани проток ваздуха и 
спречавају улазак инсеката и глодара иза 
фасадне облоге. Детаљи 
причвршћивања фасаде и обраде око 
отвора на фасади морају бити урађени у 
складу са упутством за пројектовање и 
извођење произвођача ових фасада.Сви 
детаљи морају бити решени тако да 
омогуће непрекинут ток ваздуха са задње 
стране фасадне облоге. Хоризонталне 
спојнице (фуге) су мин ширине 6 mm а 
вертикалне 5 mm и не смеју се заптивати 
никаквим заптивкама. 

       

  Позиција подразумева израду и испоруку 
фасадних плоча дебљине д = 8 mm 
димензија према пројекту за изводјење 
фасаде исечене на меру и избушене, 
испоруку нитни са главом у боји панела и 
перфорираних Ал почетних профила, 
израду,испоруку и монтажу 
потконструкције за монтажу фасадне 
облоге од фасадних плоча 
(конзоле,вертикале и спојна средства)- 
Ал,  монтажу потконструкције и фасадних 
плоча и пројекат за извођење фасаде. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

        

1-1 фасадни панел-тип I (PLANEA Blue P2 
413) 

m2 382,00     

1-2 фасадни панел-тип II (PLANEA Red P 314) m2 163,71     

1-3 фасадни панел-тип III (PLANEA Grey P 
216) 

m2 163,71     

2. ФАСАДНА ОБЛОГА - КЛИНКЕР 
ДЕКОРАТИВНЕ ЛИСТЕЛЕ 
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  Набавка материјала, испорука и израда 
фасадне облоге од клинкер фасадних 
листела формата 240X14X71mm типа  
Feldhaus klinker brick slips, sintra ardor 
nelino 685 или одговарајући. Листеле се 
израђују од природне печене глине.  
Фасадне зидове обложити 
профилисаним EPS А 120 (или 
одговарајући), различитих дебљина. 
Лепљење EPS-а вршити квалитетним 
лепком произвођача Ceresit  или 
одговарајући. EPS плоче шрафити 
типловима са металним клином (мин.8 
ком/m² по потреби и више). Преко плоча 
EPS-а лепити клинкер листеле. За 
лепљење листела користити лепак 
Ceresit CM 17 или одговарајуће. На делу 
где нема изолације потребно је пре 
лепљења премазати прајмером за 
упијајуце подлоге (Ceresit CN 94 или 
одговарајући). Фуговати фуг масом сиве 
боје, предвиђеном за фуговање клинкер 
фасадних листела. За углове око отвора 
користити одговарајуће угаоне елементе 
клинкер плочица. 
Радити у свему према детаљним 
упутсвима одабраног произвођача. 
Ценом обухватити профилисани EPS, сав 
спојни материјал и листеле.  

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

m2 116,23     

3. КОНТАКТНА ФАСАДА СА ТВРДИМ 
ПЛОЧАМА МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ 

        

  Израда термоизолационог система 
фасадног система Baumit Pro Minera или 
одговарајући, на спољашним зидовима, 
са термоизолационим плочама од камене 
вуне, дебљине 12 cm, која се рабицира. 
Лепак за лепљење камене вуне се наноси 
ручно или машински, тако да површина 
која је лепљена буде покривена са 
најмање 40%. Ово се постиже са ивично-
тракастом методом. Лепљење вуне 
вршити са Baumit proContac или 
одговарајуће, лепком за лепљење и 
армирање, испитан према ETAG-у 004. 
Камена вуна типа као FKD-S Thermal" 
Произвођача Knauf  или одговарајуће , 
мора бити произведена у складу са 
стандардом SRPS EN 13162, густине 
110kg /m3,  минималне топлотне 
проводљивости λ=0.035 W/mK.Плоче се 
постављају у равнини и тесно 
приљубљене и повезане уздужном 
изменичном везом.  За смањивање 
могућности појаве хладних мостова лепак 
не сме бити у фугама. Код отвора плоче 
се морају тако поставити да се фуга код 
спојева плоча не наставља на ивицу 
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отвора.Типловање се врши  са 6 типлова 
/m².  

  Утапајући типл с пластичним телом и 
челичним ексером. Два до три дана након 
лепљена вуне наноси се арматурни слој 
који се састоји од лепка Baumit ProContact  
и мрежице StarTex . Baumit ProContact, 
системски лепак и маса за 
армирање,наноси се зупчастом 
глетарицом и утискује се арматурна 
мрежица StarTex. Арматурни слој слој 
мора имати дебљину од мин. 5mm 
.Мрежица мора бити лоцирана у горњој 
трећини слоја.Након сушења од 3-7 дана 
,нанети подлогу на бази силикона Baumit 
UnIprimer, после сушење од 24h нанети 
силикатни декоративни малтер SilikatTop 
у гранулацији и боји по избору 
пројектанта. 

       

  Позицијом није обухваћена и 
термоизолација од камене вуне која се 
поставља на хоризонталним деловима 
фасаде(еркри, улази и сл.), садржано у 
позицији 9(изолатерски радови). 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

m2 1.388,95     

4. ОБРАДА СПОЉАШЊИХ ПЛАФОНА         
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  Обрада спуштених плафона, арматурним 
слојем који се састоји од лепка Baumit 
ProContact  и мрежице СтарТеx или 
одговарајући. Системски лепак и маса за 
армирање,наноси се зупчастом 
глетарицом и утискује се арматурна 
мрежица. Арматурни слој слој мора имати 
дебљину од мин. 3-5mm .Мрежица мора 
бити лоцирана у средини слоја.Након 
сушења од 3-7 дана ,нанети подлогу на 
бази силикона Baumit UnIprimer, после 
сушење од 24h нанети силикатни 
декоративни малтер SilikatTop у 
гранулацији и боји по избору пројектанта. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

m2 70,94     

5. ФАСАДНА СКЕЛА         

  Монтажа и демонтажа фасадне скеле, за 
радове у свему по важећим прописима и 
мерама HTZ-а. Скела мора бити статички 
стабилна, анкерована за објекат и 
прописно уземљена. На сваких 2m висине 
поставити радне платформе. У току 
радова целокупну површину скеле 
покрити јутаним или PVC засторима. 
Скелу прима и преко дневника даје 
дозволу за употребу статичар.  

       

  
Обрачун дати паушално 

пау
ш. 

1,00     

УКУПНО XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:   

  XII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         

  ПОДНЕ ПЛОЧИЦЕ         

1. ПРОТИВКЛИЗНА КЕРАМИКА У 
УЛАЗИМА И ВЕТРОБРАНИМА 
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  Набавка материјала, транспорт, истовар 
на градилишту и уградња подних 
гранитних плочица_TIP 01, за спољне 
просторе, плочице су неглазирана 
противклизна гранитна керамика  
д=10mm, противклизности R11 (према 
стандарду DIN 51130), абсорпција воде 
Е<=0.1% (према стандарду ISO 10545-3), 
отпорност на притисак >1700N (према 
стандарду ISO 10545-4), отпорност на 
абразију <150mm3 (према стандарду ISO 
10545-6), мразоотпорна (према 
стандарду ISO 10545-12), киселоотпорна 
UA, ULA, UHA (према стандарду ISO 
10545-13), типа као произвођача 
Floorgres, колекција Buildtech, обрада 
противклизна (Strutturato), димензија 
60*60*1, структура и боја по избору 
пројектанта или одговарајуће, на лепку за 
спољну употребу, у просторе улазног 
степеништа - улаза са затвореном фугом, 
комплет исфуговано фуг масом у тону по 
избору пројектанта, са израдом сокле 
висине 10 cm. Плочице се постављају 
лепљењем. 

       

  Обрачун по m2 постављених плочица 
заједно са соклом, са свим потребним 
радом, материјалом и израдом. 

m2 321,57     

2. ПОДНЕ КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ У 
КУХИНЈИ 

        

  Набавка, транспорт, истовар на 
градилишту и уградња у кухињу подних 
керамичких плочица TIP 03- II класе, 
противклизности R10, димензија 30*60*1 
cm . Плочице се полажу на лепку у 
просторијама по целој ширини. Раде се 
са видљивим фугама. На споју са 
металним деловима радити силиконску 
заптивку. Фуга између пода и сокле је 
еластична и рађена у свему према 
пројекту ентеријера. Радити у свему 
према детаљном упутству произвођача. 

       

  Обрачун по m2 постављених плочица 
заједно са соклом, са свим потребним 
радом, материјалом и израдом. 

m2 35,69     

3. ПОДНЕ КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ У 
ТОАЛЕТИМА 
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  Набавка, транспорт, истовар на 
градилишту и уградња у санитарне 
просторе,  подних гранитних 
противклизних керамичких плочица И 
класе у складу са пројектом.  Плочице су 
неглазирана противклизна гранитна 
керамика  д=10mm, противклизности R11 
(према стандарду DIN 51130), абсорпција 
воде Е<=0.1% (према стандарду ISO 
10545-3), отпорност на притисак >1700N 
(према стандарду ISO 10545-4), 
отпорност на абразију <150mm3 (према 
стандарду ISO 10545-6), мразоотпорна 
(према стандарду ISO 10545-12), 
киселоотпорна UA, ULA, UHA (према 
стандарду ISO 10545-13), типа као 
произвођача Floorgres, колекција 
Buildtech, обрада противклизна 
(Strutturato), димензија 40*80*1, структура 
и боја по избору пројектанта или 
одговарајуће. Плочице се полажу на 
лепку (који је прилагођен употреби у 
влажним просторијама) у просторијама 
по целој ширини. Раде се са видљивим 
фугама. На споју са металним деловима 
радити силиконску заптивку. Фуга између 
пода и зида је еластична и рађена у свему 
према пројекту ентеријера. Радити у 
свему према детаљном упутству 
произвођача. 

       

  Обрачун по m2 постављених плочица, са 
свим потребним радом, материјалом и 
израдом. 

m2 275,68     

  ЗИДНЕ ПЛОЧИЦЕ         

4. ЗИДНЕ ПЛОЧИЦЕ У ТОАЛЕТИМА-ТИП 1         
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  Набавка, транспорт, истовар на 
градилишту и уградња у свлачионице 
зидних гранитних керамичких плочица И 
класе у складу са пројектом ентеријера. 
Плочице су неглазирана гранитна 
керамика  д=10mm,  абсорпција воде 
Е<=0.1% (према стандарду ISO 10545-3), 
отпорност на притисак >1700N (према 
стандарду ISO 10545-4), отпорност на 
абразију <150mm3 (према стандарду ISO 
10545-6), мразоотпорна (према 
стандарду ISO 10545-12), киселоотпорна 
UA, ULA, UHA (према стандарду ISO 
10545-13), типа као произвођача 
Floorgres, колекција Buildtech, обрада 
полирана (Lucido), формат 40x80, 
структура и боја по избору пројектанта 
или одговарајуће. Слог је хоризонталан, 
фуга на фугу. Плочице се полажу на 
лепку на зид до висине +3.20m од пода. 
Лепак је прилагођен употреби у мокрим 
чворовима. Раде се са видљивим 
фугама. У оквиру позиције на угловима 
уградити алуминијумску равну лајсну у 
боји дефинисаној пројектом ентеријера 
(10/10mm која се уграђује са плочицама). 
На споју са металним деловима радити 
силиконску заптивку. Радити у свему 
према детаљном упутству произвођача. 

       

  Обрачун по m2 постављених плочица, са 
свим потребним радом, материјалом и 
израдом. 

m2 1.140,69     

5. ЗИДНЕ ПЛОЧИЦЕ У КУХИЊИ-ТИП 2         
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  Набавка, транспорт, истовар на 
градилишту и уградња у дистрибутивну 
кухињу, зидних гранитних керамичких 
плочица I класе у складу са пројектом 
ентеријера. Плочице су неглазирана 
гранитна керамика  д=10mm,  абсорпција 
воде Е<=0.1% (према стандарду ISO 
10545-3), отпорност на притисак >1700N 
(према стандарду ISO 10545-4), 
отпорност на абразију <150mm3 (према 
стандарду ISO 10545-6), мразоотпорна 
(према стандарду ISO 10545-12), 
киселоотпорна UA, ULA, UHA (према 
стандарду ISO 10545-13), типа као 
произвођача Floorgres, колекција 
Buildtech, обрада полирана (Lucido), 
формат 40x80, структура и боја по избору 
пројектанта или одговарајуће. Слог је 
хоризонталан, фуга на фугу. Плочице се 
полажу на лепку на зид до висине +3.20m 
од пода. Лепак је прилагођен употреби у 
мокрим чворовима. Раде се са видљивим 
фугама. У оквиру позиције на угловима 
уградити алуминијумску равну лајсну у 
боји дефинисаној пројектом ентеријера 
(10/10mm која се уграђује са плочицама). 
На споју са металним деловима радити 
силиконску заптивку. Радити у свему 
према детаљном упутству произвођача. 

       

  Обрачун по m2 постављених плочица, са 
свим потребним радом, материјалом и 
израдом. 

m2 230,98     

УКУПНО XII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:   

  XIII ПОДОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ         

1. ВИНИЛНИ ПОДОВИ У УЧИОНИЦАМА-
ТИП 01 
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  Наношење еколошког дисперзивног 
премаза . Након сушења наноси се 
еколошка саморазливајућа, равнајућа 
маса  у наносу до 3 mm, чврстоће >25kN. 
Након сушења равнајуће масе извршити 
фино брушење, чишћење и усисавање 
исте. 
На овако припремљену подлогу, 
максималне влажности 2%,  испорука и 
полагање хомогене винилне подне 
облоге са недирекционим дезеном, 
дебљине 2 mm, са садржајем везивних 
сировина ТИП 1 (највиша класа по ISO 
10581) ,са трајном PUR заштитом, 
отпорност на ватру  Bfl s1 (по EN 13501-
1), тежине до 2800g/m2, класе 34-43 (ISO 
10581), отпоран на клизање R9, ролне 
димензије 2X23м,  да не подржава развој 
бактерија и гљивица. Украјање винилне 
подне облоге на суво, лепљење на под 
дисперзивним, еколошким лепком  - са 
варењем спојева електродом у боји 
изабране подне облоге. Након варења 
спој довести у идеалну раван са подом. 
Све подове извести са заобљеним 
прелазом и вертикалним холкерима на 
месту споја са зидом у висини од 15 cm 
(према посебном детаљу AG пројекта). 
Квалитет и врста облоге у класи 
"TARKETT -  iQ Granit" или одговарајући у 
боји и дезену по избору пројектанта 
архитектуре. Сав настали отпад однети 
на градску депонију. 
Обрацун по m2 изведене површине пода 
са обрачунатим холкерима (развијена 
површина) 

       

  Обрачун по m2 постављених плочица, са 
свим потребним радом, материјалом и 
израдом. 

m2 1.357,60     

2. ВИНИЛНИ ПОДОВИ У ХОДНИЦИМА-
ТИП 02 
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  Наношење еколошког дисперзивног 
премаза . Након сушења наноси се 
еколошка саморазливајућа, равнајућа 
маса  у наносу до 3 мм, чврстоће >25kN. 
Након сушења равнајуће масе извршити 
фино брушење, чишћење и усисавање 
исте. 
На овако припремљену подлогу, 
максималне влажности 2%,  испорука и 
полагање компактне хетерогене винилне 
подне облоге у ролни, дебљине 2 mm, 
хабајућег слоја 0.8mm, са XP Top Clean 
заштитом, класе хабања Т (по EN 660-1), 
отпорност на ватру  Bfl s1 (по EN 13501-
1), тежине 3100 g/m2, класе 34-43 (ISO 
10874), отпоран на клизање R10, ролне 
димензије 2X23м,  да не подржава развој 
бактерија и гљивица. Украјање винилне 
подне облоге на суво, лепљење на под 
дисперзивним, еколошким лепком  - са 
варењем спојева електродом у боји 
изабране подне облоге. Након варења 
спој довести у идеалну раван са подом. 
Радове изводи подополагач 
сертификован од стране произвођача. 
Квалитет и врста облоге у класи 
"TARKETT - Accyent Excellence" или 
одговарајући, у боји и дезену по избору 
пројектанта архитектуре. Сав настали 
отпад однети на градску депонију. 
Обрачун по m2 изведене поврсине пода 
са обрачунатим растуром. 

       

  Обрачун по m2 . m2 1.115,15     

3. ВИНИЛНИ ПОДОВИ НА 
СТЕПЕНИШТИМА-ТИП 03 

        



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 68 од 183 

 

 

  Наношење еколошког дисперзивног 
премаза . Након сушења наноси се 
еколошка саморазливајућа, равнајућа 
маса  у наносу до 3 mm, чврстоће >25kN. 
Након сушења равнајуће масе извршити 
фино брушење, чишћење и усисавање 
исте. 
На овако припремљену подлогу, 
максималне влажности 2%,  испорука и 
полагање компактне хетерогене винилне 
подне облоге у ролни, дебљине 2 mm, 
хабајућег слоја 0.8mm, са XP Top Clean 
заштитом, класе хабања Т (по EN 660-1), 
отпорност на ватру  Bfl s1 (по EN 13501-
1), тежине 3100 g/m2, класе 34-43 (ISO 
10874), отпоран на клизање R 10, ролне 
димензије 2X23м,  да не подржава развој 
бактерија и гљивица. Украјање винилне 
подне облоге на суво, лепљење на под 
дисперзивним, еколошким лепком  - са 
варењем спојева електродом у боји 
изабране подне облоге. Након варења 
спој довести у идеалну раван са подом. 
Радове изводи подополагач 
сертификован од стране произвођача. 
Квалитет и врста облоге у класи 
"TARKETT - Acczent Excellence" или 
одговарајући, у боји и дезену по избору 
пројектанта архитектуре. Сав настали 
отпад однети на градску депонију. 
Обрацун по m2 изведене поврсине пода 
са обрацунатим растуром. 

       

  Обрачун по m2 . m2 135,75     

4. ВИНИЛНИ ПОДОВИ У 
КАНЦЕЛАРИЈАМА-ТИП 04 
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  Наношење еколошког дисперзивног 
премаза . Након сушења наноси се 
еколошка саморазливајућа, равнајућа 
маса  у наносу до 3 mm, чврстоће >25kN. 
Након сушења равнајуће масе извршити 
фино брушење, чишћење и усисавање 
исте. 
На овако припремљену подлогу, 
максималне влажности 2%,  испорука и 
полагање хетерогених модуларних LVT 
плоча за високофреквентне просторе, 
укупне дебљине 2,50 mm, хабајућег слоја 
0,55 mm, са садржајем везивних 
сировина ТИП 1 по ISO 10582 , употребне 
класе 23/33/42 (EN ISO 10874), са трајном 
TopClean XP заштитом, тежине 4000g/m2, 
противклизности R9/R10, реакције на 
пожар Bfl-s1, отпорне на ножице 
намештаја и точкиће столица, отпорне на 
хемикалије, да не подржавају развој 
бактерија и гљивица. 
Лепљење плоча дисперзивним, 
еколоским лепком.  
Квалитет и врста облоге у класи 
"TARKETT - ID Inspiration 55"  или 
одговарајући, у боји и дезену по избору 
пројектанта архитектуре. 
На спојевима пода са зидом, испорука и 
монтажа декоративне лајсне по избору 
пројектанта. Радове изводи подополагач 
сертификован од стране произвођача.  
Сав настали отпад однети на градску 
депонију. 
Обра;ун по m2 изведене површине пода 
са урачунатим лајснама. 

       

  Обрачун по m2 . m2 675,47     

5. ВИНИЛНИ ПОДОВИ ИСПОД ГЛАВНОГ 
СТЕПЕНИШТА-ТИП 05 
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  Наношење еколошког дисперзивног 
премаза . Након сушења наноси се 
еколошка саморазливајућа, равнајућа 
маса  у наносу до 3 mm, чврстоће >25kN. 
Након сушења равнајуће масе извршити 
фино брушење, чишћење и усисавање 
исте. 
На овако припремљену подлогу, 
максималне влажности 2%,  испорука и 
полагање хетерогених модуларних LVT 
плоча за високофреквентне просторе, 
укупне дебљине 2,50 mm, хабајућег слоја 
0,55 mm, са садржајем везивних 
сировина ТИП 1 по ISO 10582 , употребне 
класе 23/33/42 (EN ISO 10874), са трајном 
TopClean XP  заштитом, тежине 
4000g/m2, противклизности R9/R10, 
реакције на пожар Bfl-s1, отпорне на 
ножице намештаја и точкиће столица, 
отпорне на хемикалије, да не подржавају 
развој бактерија и гљивица. 
Лепљење плоча дисперзивним, 
еколоским лепком.  
Квалитет и врста облоге у класи 
"TARKETT - ID Inspiration 55"  или 
одговарајући, у боји и дезену по избору 
пројектанта архитектуре. 
На спојевима пода са зидом, испорука и 
монтажа декоративне лајсне по избору 
пројектанта. Радове изводи подополагач 
сертификован од стране произвођача.  
Сав настали отпад однети на градску 
депонију. 
Обрацун по m2 изведене површине пода 
са урачунатим лајснама. 

       

  Обрачун по m2 . m2 79,87     

УКУПНО XIII ПОДОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:   

  XIV СУВОМОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ         

1. РАСТЕР МИНЕРАЛНИ СПУШТЕНИ 
ПЛАФОНИ 60x60cm 
- СВЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ, 
ОСТАВЕ, АРХИВА, УЛАЗ ЗА УЧЕНИКЕ И 
ГЛАВНИ УЛАЗ СА ВЕТРОБРАНИМА И 
ПОРТИРНИЦАМА 
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  Испорука и монтажа минералног 
спуштеног плафона Armstrong Sahara bD 
Microok  или одговарајући (упуштених 
ивица), димензија 600x600x19mm, 
реакција на пожар А2 – s1, d0, рефлексија 
светлости 85%, коефицијент апсорпције 
звука аw=0.60, звучна изолација Dncw=39 
dB, влагоотпорност 95% RH. Панели се 
постављају на оригиналну носећу 
потконструкцију Armstrong Prelude 15XL  
или одговарајући , висине 43mm, ширине 
15mm и минималне носивости 10,5kg/m2  
беле боје, коју чине главни носачи дужине 
3600mm и попречни носачи дужине 1200 
и 600mm. Везу са монолитним GK 
плафоном остварити преко главног T 
носача у равни. Висина спуштања 
плафона је 36 cm (320 cm од коте пода). 

       

  Уградња је у свему према упутству 
произвођача. За стабилност система 
одговара извођач. Ценом обухватити сав 
потребан материјал, рад, скелу и израду 
отвора за сву уградну опрему према 
пројекту ентеријера.  
У плафоне се уграђују сви потребни 
елементи према пројектима инсталација. 
Цена укључује бушење отвора за 
инсталациону опрему (светиљке, 
анемостате и сл.).  

       

  Обрачун по m2комплет монтираног 
плафона према датом опису . m2 1.025,47     

2. РАСТЕР МИНЕРАЛНИ СПУШТЕНИ 
ПЛАФОНИ 120x30cm 
- СВЕ УЧИОНИЦЕ, ПРИЈЕМ 
РОДИТЕЉА, ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ, 
АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОМОЋНИК 
ДИРЕКТОРА, СЕКРЕТАР И ДИРЕКТОР 

        

  Испорука и монтажа минералног 
спуштеног плафона Armstrong Sahara  
Microok  или одговарајући  (упуштених 
ивица), димензија 1200x300x15mm, 
реакција на пожар А2 – s1, d0, рефлексија 
светлости 85%, коефицијент апсорпције 
звука аw=0.60, звучна изолација Dncw=34 
dB, влагоотпорност 95% RH. Панели се 
постављају на оригиналну носећу 
потконструкцију Armstrong Prelude 15XL  
или одговарајући , висине 43mm, ширине 
15mm и минималне носивости 10,5kg/m2  
беле боје, коју чине главни носачи дужине 
3600mm и попречни носачи дужине 
1200mm. Позицијом обухвати и ободни 
Shadowline профил. Распоред плоча 
извести према пројекту. Висина 
спуштања плафона је 36cm, на висини 
320cm од коте готовог пода. 
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  Уградња је у свему према упутству 
произвођача. За стабилност система 
одговара извођач. Ценом обухватити сав 
потребан материјал, рад, скелу и израду 
отвора за сву уградну опрему према 
пројекту ентеријера.  
У плафоне се уграђују сви потребни 
елементи према пројектима инсталација. 
Цена укључује бушење отвора за 
инсталациону опрему (светиљке, 
анемостате и сл.).  

       

  Обрачун по m2комплет монтираног 
плафона према датом опису . m2 1.607,73     

3. РАСТЕР МИНЕРАЛНИ СПУШТЕНИ 
ПЛАФОНИ 120x60cm 
- ТРПЕЗАРИЈА, БИБЛИОТЕКА И 
ЗБОРНИЦА 

        

  Испорука и монтажа минералног 
спуштеног плафона Armstrong Perla OP 
Microlook 90  или одговарајући , димензија 
1200x600x15mm, реакција на пожар A2 - 
s1, d0. Коефицијент апсорпције звука 
плафонских плоча треба да буде најмање 
αw=0,95, класа апсорпције А. Потребна 
влагоотпорност 95% RH. Плафон треба 
да задовољава класу чистоће ISO 5 
према ISO 14644-1. Плафонске плоче 
треба да садрже 52% рециклираних 
материјала, ниску емисију VOC супстанци 
(класа А+) и Cradle to Cradle сертификат. 
Панели се постављају на оригиналну 
носећу потконструкцију Армстронг 
Прелуде 15XL, беле боје. Везу са зидом 
остварити преко типског Armstrong 
Shadowline профила  или одговарајући . 
Плафонски систем треба да подлезе 30-
годишњој произвођачкој гаранцији. 
Висина спуштања плафона је 36cm, на 
висини 320cm од коте готовог пода 

       

  Уградња је у свему према упутству 
произвођача. За стабилност система 
одговара извођач. Ценом обухватити сав 
потребан материјал, рад, скелу и израду 
отвора за сву уградну опрему према 
пројекту ентеријера.  
У плафоне се уграђују сви потребни 
елементи према пројектима инсталација. 
Цена укључује бушење отвора за 
инсталациону опрему (светиљке, 
анемостате и сл.).  

       

  Обрачун по m2 комплет монтираног 
плафона према датом опису . m2 250,02     

4. РАСТЕР МЕТАЛНИ СПУШТЕНИ 
ПЛАФОНИ 60x60cm 
- КУХИЊА И ТОАЛЕТИ 
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  Испорука и монтажа металног спуштеног 
плафона Armstrong Metal Microlook 8 или 
одговарајући (упуштена ивица 8 mm). 
Плоче су од поцинкованог челилног лима 
бојеног накнадно "powder coating" 
техником димензија 600x600x8mm, без 
акустичке испуне, у боји Global White, 
реакције на пожар А1. Панели се 
постављају на оригиналну носећу 
потконструкцију  Armstrong Prelude  или 
одговарајући  ширине 15 mm, беле боје. 
Позиција обухвата и ободни Shadowline 
профил за металне плафоне. Позицијом 
обухватити и типске сигурносне клипсне 
које спречавају подизање плоча. Висина 
спуштања плафона је 36cm, на висини 
320cm од коте готовог пода. 

       

  Уградња је у свему према упутству 
произвођача. За стабилност система 
одговара извођач. Ценом обухватити сав 
потребан материјал, рад, скелу и израду 
отвора за сву уградну опрему према 
пројекту ентеријера.  
У плафоне се уграђују сви потребни 
елементи према пројектима инсталација. 
Цена укључује бушење отвора за 
инсталациону опрему (светиљке, 
анемостате и сл.).  

       

  Обрачун по m2 комплет монтираног 
плафона према датом опису . m2 266,01     

5. МОНОЛИТНИ СПУШТЕНИ ПЛАФОН - 
ВОДООТПОРНИ ПЛАФОН ЗА 
СПОЉАШЊУ УПОТРЕБУ - СПОРЕДНИ 
УЛАЗИ 
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  Набавка материјала, транспорт и 
монтажа монолитног спуштеног плафона 
од водоотпорних цементних плоча 
дебљине 1.25 cm, преко сопствене 
металне поцинковане потконструкције 
која улази у цену позиције. Спуштени 
плафон изводи се са CD/UD 
потконструкцијом и водоотпорним 
плочама дебљине 12.5 mm, које се 
причвршћују машинским вијцима. 
Потконструкција се састоји од CD-
профила 27/60/27 mm, који се постављају 
у два правца (роштиљ конструкција) и 
UD-профила 27/28/27 mm , који се 
постављају по ободу. Качење профила за 
плафон може бити изведено преко 
држача (дистанцера), вешаљке са 
федером или нонијус држача. Размак CD-
профила на које се каче плоче је 50 cm, а 
размак измедју носећих CD-профила је 
100 цм. За унакрсно повезивање CD-
профила користе се крстасте спојнице. 
CD- профили се настављају помоћу 
профилне спојнице. Све спојнице се 
испуњавају, бандажирају траком и глетују 
помоћу масе за испуну у свему према 
упутству произвођача. Спој плафона са 
зидом извести са упуштеном спојницом - 
"фуга са сенком". Ивицу спојнице 
обрадити-ојачати алуминијумском 
ивичном лајсном 25x13 mm. У плафоне се 
уграђују сви потребни елементи према 
пројектима инсталација. Позиција 
обухвата бушење отвора за 
инсталациону опрему (светиљке, фан 
цоил  и сл.). У свему према цртежима 
извођачког пројекта. 

       

  Обрачун по m2 комплет монтираног 
плафона према датом опису . m2 27,70     

6. МОНОЛИТНИ СПУШТЕНИ ПЛАФОН ОД 
КЛАСИЧНИХ ГИПС-КАРТОНСКИХ 
ПЛОЧА 
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  Набавка материјала, транспорт и 
монтажа монолитног спуштеног плафона 
од класичних гипс картонских плоча 
дебљине 1.25cm, преко сопствене 
металне поцинковане потконструкције 
која улази у цену позиције.  
Спуштени плафон изводи се са CD/UD 
потконструкцијом и гипс картонским 
плочама дебљине 12.5 mm, које се 
причвршћују машинским вијцима. 
Потконструкција се састоји од CD-
профила 27/60/27 mm, који се постављају 
у два правца (роштиљ конструкција) и 
UD-профила 27/28/27 mm , који се 
постављају по ободу. Качење профила за 
плафон може бити изведено преко 
држача (дистанцера), вешаљке са 
федером или нонијус држача. Размак CD-
профила на које се каче плоче је 50 cm, а 
размак измедју носећих CD-профила је 
100 cm. За унакрсно повезивање CD-
профила користе се крстасте спојнице. 
CD- профили се настављају помоћу 
профилне спојнице. Све спојнице се 
испуњавају, бандажирају траком и глетују 
помоћу масе за испуну. Спој плафона са 
зидом извести са упуштеном спојницом - 
"фуга са сенком". Ивицу спојнице 
обрадити-ојачати алуминијумском 
ивичном лајсном 25x13 mm.  

       

  У плафоне се уграђују сви потребни 
елементи према пројектима  
инсталација. Цена укључује бушење 
отвора за инсталациону  
опрему (светиљке, вентилационе 
решетке, анемостати и сл.). Плафони се 
спутају на различитим висинама, у свему 
према шемама спуштених плафона 

       

  Обрачун по m2 комплет монтираног 
плафона према датом опису . m2 518,78     

УКУПНО XIV СУВОМОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ:   

  XV РАЗНИ РАДОВИ         

1. СПОЉАШЊИ ОТИРАЧ         

  Набавка и уградња  отирача на платоима 
испред улаза у објекат и у ветробранима, 
гумено алуминијумска простирка "Stilmat" 
тип “Senior Alu” или одговарајући у оквиру 
од алуминијумских Л профила 30/30mm, у 
удубљењу у поду испред улазних врата 
цца 25mm, димензија 80x180 cm. Уградњу 
вршити  у свему према препорукама 
произвођача система и радионичким 
детаљима овереним од стране 
пројектанта и надзорног органа. 

       

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 
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  Из шема унутрашње браварије, ознака у 
квадрату димензије:         

1-1 POS 11 зидарска мера 180/80 cm ko
m 

5,00     

1-2 POS 04 зидарска мера 180/80 cm ko
m 

5,00     

2. ОПШИВАЊЕ ТРИБИНА ДРВЕТОМ         

  Седишта и чела опшити даскама од 
првокласне и суве боровине, а ширине и 
дужине по избору пројектанта. Седишта 
израдити од талпи дебљине 42 mm а чела 
од дасака дебљине 22 mm. Седишта и 
чела спојити на перо и жљеб према 
детаљима и упутству пројектанта. 

       

  Обрачун по m2 комплет изведене 
позиције. 

m2 52,76     

3. ИЗРАДА КЛУПА И ДРЖАЧА 
ЖАРДИЊЕРА У ХОЛУ ИСПОД 
ТРИБИНА  

        

  Клупе и држаче жардињере израдити од 
првокласне и суве боровине. Дебљина 
седишта клупе је 42 mm. Седишта и чела 
спојити на перо и жљеб, у свему према 
детаљима и упутству пројектанта. 

       

  Обрачун паушално пау
ш. 

1,00     

4. ЗАВРШНО ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА         

  Завршно чишћење простора у објекту и 
око објекта непосредно пред технички 
пријем. Позицијом обухватити сав 
потребан прибор и материјал. 

       

  Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције 

m2 3.647,00     

УКУПНО XV РАЗНИ РАДОВИ :   

 

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

II БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ   

III ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ   

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
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VI КРОВОПОКРИВАЧИ РАДОВИ   

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

VIII БРАВАРСКИ РАДОВИ   

IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

X МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

XII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

XIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   

XIV СУВОМОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ   

XV РАЗНИ РАДОВИ   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  2. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  СПОЉАШЊИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

  I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ         

1. ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
ТРАСЕ ЦЕВОВОДА 

        

  Пре почетка грађевинских радова 
извршити исколчавање и обележавање 
трасе водовода са издавањем протокола, 
као и снимање изведеног стања са 
уношењем података у КАТ-КОМ. Редовну 
контролу током извођења радова врше 
извођач радова и надзорни орган. 

        

  Обрачун се врши по м' цевовода         

  -Санитарна вода m' 100,00     

  -Хидрантска мрежа m' 250,00     

  -Фекална канализација m' 140,00     

  -Атмосферска канализација m' 80,00     

УКУПНО I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  :   
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  II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ         

1. МАШИНСКИ ИСКОП РОВА         

  Ископ рова у правоугаоном облику 
ширине 0,8 (1,0) m, са одлагањем 
материјала на једну страну на 
минималном одстојању 1.0 m од ивице 
рова, или са директним утоваром у 
превозно средство ради одвоза на 
депонију. Ценом позиције обухваћени су 
и сви посебни радови и трошкови везани 
за обележавање ископа знацима 
упозорења, обезбеђење и одржавање 
рова до комплетног извршења радова. 

        

  Обрачун се врши по м3 ископаног 
материјала у сраслом стању, за сав 
потребан рад и материјал. 

        

  -Санитарна вода m3 80,00     

  -Хидрантска мрежа m3 176,00     

  -Фекална канализација m3 36,00     

  -Атмосферска канализација m3 83,00     

2. РУЧНИ ИСКОП РОВА         

  Ископ рова у правоугаоном облику 
ширине 1,0 и 0,8 m, са одлагањем 
материјала на једну страну на 
минималном одстојању 1.0 m од ивице 
рова. Ценом позиције обухваћени су и сви 
посебни радови и трошкови везани за 
обележавање ископа знацима 
упозорења, обезбеђење и одржавање 
рова до комплетног извршења радова. 

        

  Обрачун се врши по м3 ископаног 
материјала у сраслом стању, за сав 
потребан рад и материјал. 

        

  -Санитарна вода m3 18,00     

  -Хидрантска мрежа m3 44,00     

  -Фекална канализација m3 36,00     

  -Атмосферска канализација m3 21,00     

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА , hp = 
10 cm 

        

  Ценом позиције обухваћена је набавка, 
допрема, развожење дуж рова, 
убацивање у ров, планирање и набијање 
песка. Носивост постељице треба да 
износи Ме>15 MPa. Предвиђен материјал 
за постељицу је песак типа "Дунавац". 

        

  Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у 
збијеном стању, за сав потребан рад и 
материјал. 

        

  -Санитарна вода m3 8,00     

  -Хидрантска мрежа m3 20,00     

  -Фекална канализација m3 14,00     

  -Атмосферска канализација m3 9,00     

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ПЕСКОМ         
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  Затрпавање рова замљом из ископа са 
набијањем у слојевима од 30 cm, до 
природне збијености. 

        

  Обрачун се врши по м3 затрпаног рова у 
сабијеном стању, за сав рад и материјал.         

  -Санитарна вода m3 24,00     

  -Хидрантска мрежа m3 60,00     

  -Фекална канализација m3 42,00     

  -Атмосферска канализација m3 27,00     

5. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ 
ИСКОПА 

        

  Затрпавање рова земљом из ископа са 
набијањем у слојевима од 30 cm, до 
природне збијености. 

        

  Обрачун се врши по м3 затрпаног рова у 
сабијеном стању, за сав рад и материјал.         

  -Санитарна вода m3 56,00     

  -Хидрантска мрежа m3 140,00     

  -Фекална канализација m3 126,00     

  -Атмосферска канализација m3 68,00     

6. ТРАНСПОРТ ВИШКА ЗЕМЉЕ ИЗ 
ИСКОПА.  СТД 5km 

        

  Ценом позиције обухваћен је одвоз 
ископаног материјала до депоније СТД 5 
km, истовар и планирање материјала. 

        

  Обрачун се врши по m3 одвеженог 
материјала у збијеном стању, за сав 
потребан рад и материјал. 

        

  -Санитарна вода m3 32,00     

  -Хидрантска мрежа m3 80,00     

  -Фекална канализација m3 56,00     

  -Атмосферска канализација m3 36,00     

УКУПНО II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ :   

  III ТЕСАРСКИ  РАДОВИ         

1. ПОДГРАЂИВАЊЕ СТРАНИЦА РОВА.         

  Ценом позиције је обухваћено: набавка 
материјала, транспорт до градилишта, 
развожење дуж рова, монтажу и 
одржавање подграде за време извођења 
радова, демонтажу исте, слагање, утовар 
и одвоз са градилишта. 

        

  Обрачун се врши по м' рова на којем је 
изведена подграда, за сав потребан рад 
и материјал. 

        

  -Санитарна вода m' 100,00     

  -Хидрантска мрежа m' 250,00     

  -Фекална канализација m' 140,00     

  -Атмосферска канализација m' 80,00     

УКУПНО III ТЕСАРСКИ  РАДОВИ  :   

  IV МОНТАЖНИ  РАДОВИ         
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1. ФАЗОНСКИ КОМАДИ PN10-ДУКТИЛНИ 
ЛИВ ЗАШТИЋЕН СПОЉА И ИЗНУТРА 
DIN 30677-2 

        

  Набавка материјала  утовар, транспорт  
до градилишта, истовар, разношење дуж 
рова и уградња фазонских комада, 
арматура и цеви, са потребним 
дихтунзима и спојним материјалом. 
Средња транспортна даљина (СТД) је 10 
km.. 

        

  T Ø100/100 mm ko
m 

1,00     

  T Ø100/65 mm ko
m 

2,00     

  Q 90° Ø100 mm ko
m 

4,00     

  N 90° Ø80 mm ko
m 

4,00     

  FF Ø100 mm, L=1000 mm ko
m 

4,00     

  FF Ø100 mm, L=400 mm ko
m 

4,00     

  FFR Ø100/80 mm, L=200 mm ko
m 

4,00     

2. ВОДОВОДНА АРМАТУРА( ДУКТИЛНИ 
ЛИВ ЗАШТИЋЕН СПОЉА И ИЗНУТРА 
DIN 30677-2) ЗАПТИВНИ И СПОЈНИ 
МАТЕРИЈАЛ PN 

        

  Набавка материјала  утовар, транспорт  
до градилишта, истовар, разношење дуж 
рова и уградња фазонских комада, 
арматура и цеви, са потребним 
дихтунзима и спојним материјалом. 
Средња транспортна даљина (СТД) је 10 
km. 

        

   Пљоснати засун са прирубницама Ø100 
mm 

ko
m 

1,00     

   Пљоснати засун са прирубницама Ø80 
mm 

ko
m 

4,00     

   Пљоснати засун са прирубницама Ø65 
mm 

ko
m 

4,00     

   PE Туљак Ø110 mm ko
m 

12,00     

  Multi-džoint спојница ''E'' Ø100 mm ko
m 

12,00     

  Уградбена гарнитура за засуне Ø100mm, 
L=1,50m 

ko
m 

1,00     

  Уградбена гарнитура за засуне Ø80mm, 
L=1,50m 

ko
m 

4,00     

  Зупчаста прирубница за  Ø100mm за PE 
цев Ø100 mm 

ko
m 

2,00     

  Зупчаста прирубница за  Ø65 mm за PE 
цев Ø75 mm 

ko
m 

4,00     

  Округла капа "вода" за засун ko
m 

4,00     

  Заптивни прстен Ø100 mm ko
m 

32,00     

  Заптивни прстен Ø50 mm ko
m 

8,00     
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  Завртањ са матицом М16/70 ko
m 

412,00     

3. ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ         

  Набавка материјала  утовар, транспорт  
до градилишта, истовар, разношење дуж 
рова и уградња фазонских комада, 
арматура и цеви, са потребним 
дихтунзима и спојним материјалом. 
Средња транспортна даљина (СТД) је 10 
km. 

        

  Водоводне цеви од Полиетилена, PE-100, 
NP10bara, Ø110 mm (ND100 mm) m' 280,00     

  Водоводне цеви од Полиетилена, PE-100, 
NP10bara, Ø90 mm (ND 80 mm) m' 10,00     

  Водоводне цеви од Полиетилена, PE-100, 
NP10bara, Ø75 mm (ND 65 mm) m' 40,00     

  Водоводне цеви од Полиетилена, PE-100, 
NP10bara, Ø65 mm (ND 50 mm) m' 110,00     

  Водоводне цеви од Полиетилена, PE-100, 
NP10bara, Ø25 mm (ND 50 mm) m' 60,00     

  Челичне поцинковане цеви са потребним 
фитинзима,Ø65 mm (2 1/2") m' 10,00     

  Челичне поцинковане цеви са потребним 
фитинзима,Ø50 mm (6/4") m' 10,00     

4. PVC КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ         

  Набавка материјала  утовар, транспорт  
до градилишта, истовар, разношење дуж 
рова и уградња фазонских комада, 
арматура и цеви, са потребним 
дихтунзима и спојним материјалом. 
Средња транспортна даљина (СТД) је 10 
km. 

        

  PVC цеви Ø160 mm ,класе S-20, дужине 
цеви L=5,0m, 2,0 i 1,0m, укључујући и 
гумени заптивни прстен. 

m' 20,00     

  PVC цеви Ø200 mm ,класе S-20, дужине 
цеви L=5,0m, 2,0 i 1,0m, укључујући и 
гумени заптивни прстен. 

m' 80,00     

  PVC цеви Ø250 mm ,класе S-20, дужине 
цеви L=5,0m, 2,0 i 1,0m, укључујући и 
гумени заптивни прстен. 

m' 20,00     

  PVC цеви Ø315 mm ,класе S-20, дужине 
цеви L=5,0m, 2,0 i 1,0m, укључујући и 
гумени заптивни прстен. 

m' 60,00     

5. НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНОГ 
ХИДРАНТА 

        

  Извршити набавку, транспорт и монтажу 
надземног противпожарног хидранта од 
дуктилног лива GGG 40. Тип, називни 
притисак и уградбена дубина хидранта 
одрећени су пројектом. Тело мора бити 
заштићено антикорозивном, 
епоксидном,заштитом. У јединичну цену 
улази сав спојни и заптивни материјал и 
упијајући слој шљунка. 
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  Обрачун се врши по комаду набављеног 
и уграђеног хидранта за сав рад и 
материјал. 

ko
m 

4,00     

6. НАБАВКА И МОНТАЖА УРЕЂАЈА ЗА 
ПОВИШЕЊЕ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ 
ВОДЕ 

        

  Набавка и монтажа уређаја за повишење 
притиска хидрантске воде, тип PPHU 3D 
40-200/2 производње Hydro ns  са 
карактеристикама: Q= 400 - 600 - 900 - 
1200-1400 l/min H= 43 - 46 - 49.5 - 52-53.5 
m P= 7,5 + 7,5 кW Уређај се састоји од :  
две пумпе тип 3D 40-200/7,5 производње 
"Ebara Europe pumps" - командног ормара 
у склопу уређаја са контактном техником, 
усисно потисни цевовод димензије R3" са 
свим пратећим фитинзима и вентилима, 
мембранских посуда, пластифицираног 
постоља са гуменим ногицама и свим 
потребним деловима за његов 
аутоматски рад. 

        

  Обрачун за комплет монтиран уређај. ko
m 

1,00     

УКУПНО IV МОНТАЖНИ  РАДОВИ :   

  V БЕТОНСКИ  РАДОВИ         

1. ИЗРАДА И МОНТАЖА АБ ШАХТОВА 
Ø1000mm. 

        

  Набавка материјала и израда 
канализационог ревизионог окна од 
армираног водонепропусног бетона MB 
30 у натур обради, дебљине зида д=20cm 
кружног пресека, светлог отвора 
пречника Ø1000mm, са конусним 
завршетком х=75cm, редукцијеØ1000/600 
mm. Каналски оквир и поклопац су од 
сивог лива, за оптерећење од  400 kN. 
Бетонски венац око поклопца шахта је од 
армираног бетона MB 30, дебљине 
д=20cm, а шахт је фундиран на бетонску 
плочу квадратне основе 1.80*1.80m, 
дебљине д=20cm, MB 30. Подлога плоче 
је од бетона MB 10, д=10 cm и тампон 
шљунка д=10 cm. Дно шахта је 
кинетирано бетоном MB 15. По 
вертикалној изводници шахта уграђене су 
типске пењалице (ЈУС.М.Ј6 285). Ценом 
позиције обухваћена је сва потребна 
оплата са монтажом и демонтажом, 
постављање и уградња арматуре и сви 
допунски земљани радови. 

        

  Обрачун по изведеном шахту за сав рад 
и материјал. 

ko
m 

11,00     

2. ИЗРАДА И МОНТАЖА ВОДОМЕРНОГ 
ШАХТА. 
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  Набавка, транспорт материјала за  
израду водомерног шахта(у свему према 
детаљу). Радови обухватају планирање 
дна рова и израду бетонске 
кошуљице,уградњу бетона,уградњу 
ливеногвоздених пењалица,набавку и 
уградњу канализационог поклопца 
пречника 600 mm. 

        

  Обрачун по изведеном шахту за сав рад 
и материјал. 

ko
m 

1,00     

3. ИЗРАДА ОСЛОНАЧКИХ БЛОКОВА НА 
ЦЕВОВОДУ 

        

  Израда ослоначких блокова  на 
цевоводу,након полагања цеви, од 
неармираног бетона марке MB 20. 
Блокови су димензија према пројекту, 
цена позиције обухвата допунски ископ 
земље, израду, постављање и уклањање 
оплате након везивања бетона. 

        

  Обрачун по комаду изведеног блока.         

  * Т комад, дим.30x45/30 cm ko
m 

1,00     

  * Хоризонтална кривина 90°, дим. 
50x70/35 cm 

ko
m 

4,00     

  * Анк. пл. испод хидранта дим. 35x70/25 
cm 

ko
m 

4,00     

  * Анк. пл. испод затварача дим. 20x20/25 
cm 

ko
m 

4,00     

4. ИЗРАДА БЕТОНСКИХ ПЛОЧА         

  Израда бетонских плоча д=15cm, од наб. 
бетона MB20 око хидраната и округлих 
капа затварача 

        

  * Око хидраната и затварача дим. 
100x50/15cm 

ko
m 

4,00     

  * Око капе затварача дим дим. 30x30/15 
cm 

ko
m 

4,00     

5. ИЗРАДА И МОНТАЖА ШАХТА ЗА ПУМПУ         

  Набавка, транспорт материјала за  
израду шахта(у свему према детаљу). 
Радови обухватају планирање дна рова и 
израду бетонске кошуљице, уградњу 
бетона, уградњу ливеногвоздених 
пењалица, набавку и уградњу гвозденог 
поклопца пречника 600 mm. 

        

  Обрачун се врши по комаду. ko
m 

1,00     

6. ИЗРАДА И МОНТАЖА БЕТОНСКОГ 
СЛИВНИКА. 

        

  Израда бетонског сливника светлог 
отвора 450 mm. Радови обухватају: ископ 
и планирање вишка земље, планирање 
дна рова и израда бетонске постељице, 
набавка , транспорт и уградња 
префабрикованих дводелних елемената 
(доњи део садржи кофу од јаког 
поцинкованг лима и куком за вађење) 
набавка , транспорт и уградња решетке за 
сливник. 
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  Обрачун се врши по комаду. ko
m 

3,00     

УКУПНО V БЕТОНСКИ  РАДОВИ :   

  VI ОСТАЛИ  РАДОВИ         

1. ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА НА ПРОБНИ 
ПРИТИСАК 

        

  Ценом позиције обухваћен је рад и 
материјал потребан за обављање 
појединачне и групне пробе монтираног 
цевовода, према важећим прописима. 

        

  Обрачун се врши по m' трасе цевовода на 
којој су извршени радови.         

  Санитарна водоводна мрежа m' 110,00     

  Хидрантска мрежа m' 280,00     

2. ИСПИРАЊЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
ЦЕВОВОДА И БАКТЕРИОЛОШКО 
ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ 

        

  Ценом позиције обухваћен је рад и 
материјал потребан за прибављање 
атеста о исправности воде узроковане на 
новоизграђеном цевоводу, према 
важећим прописима. 

        

  Обрачун се врши по m' трасе цевовода на 
којој су извршени радови.         

  Санитарна водоводна мрежа m' 110,00     

  Хидрантска мрежа m' 280,00     

3. ПРОБНО ИСПИТИВАЊЕ СПОЈЕВА НА 
ВОДОНЕПРОПУСНОСТ. 

        

  Испитивање канализационих цеви, водом 
под притиском, посебно за сваки део 
канализације (од шахта до шахта), у 
свему према прописима за ову врсту 
радова. Неисправне цеви или спојеве 
заменити. О извршеном испитивању 
направити записник. 

        

  Обрачун се врши по m' испитаног 
цевовода. 

m' 220,00     

4. ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ 
ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА. 

        

  На сваких 100 m трасе, поставити дрвене 
пешачке прелазе са оградом од 
квалитетног дрвета. Ценом је обухваћена 
набавка материјала, транспорт до 
градилишта, израда и одржавање 
прелаза док трају радови, демонтажа и 
одвоз материјала након завршетка 
радова. 

        

  Обрачун се врши по комаду пешачког 
прелаза. 

ko
m 

3,00     

5. СНИЖАВАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНЕ 
ВОДЕ. 
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  Снижење нивоа воде врши се 
иглофилтерима, за време извођења 
ископа рова, планирања дна, 
разупирања, монтажних радова, израде 
шахтова и затрпавања до изнад нивоа 
подземне воде. Ценом позиције је 
обухваћен сав рад и материјал 
предвиђен за ту врсту посла.  
Предвиђено време црпљења воде 
иглофилтерима износи 

        

  Обрачун ће се извршити по радном сату 
црпљења. čas 150,00     

6. НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И 
ПОСТАВЉАЊЕ ОРМАНА ЗА СМЕШТАЈ 
ОПРЕМОМ ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ. 

        

  Орман се састоји од 2 црева од тревира 
Ø52 од 15m, млазнице, кључа и друге 
потребне опреме за спољашње 
хидранте. 

        

  Обрачун по комплету уграђеног ормана. ko
m 

4,00     

УКУПНО VI ОСТАЛИ  РАДОВИ :   

  УНУТРАШЊИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

  VII ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА         

1. ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ         

  Набавка и монтажа полипропилен 
(пластичних) водоводних цеви са свим 
потребним фазонским комадима 
(фитинзима) на цевној мрежи. Позиција 
обухвата качење цеви о зид и 
конструкцију, штемовање и пробијање 
зидова међуспратне конструкције, као и 
потербан ископ са затрпавањем. 

        

  Обрачун по m готовог цевовода.         

  Ø20,DN 15 mm m 240,00     

  Ø25,DN 20 mm m 50,00     

  Ø32,DN 25 mm m 90,00     

  Ø40,DN 32 mm m 30,00     

  Ø50,DN 40 mm m 15,00     

  Ø65,DN 50 mm m 5,00     

2. ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА НА 
ПРИТИСАК 

        

  Испитивање цевовода на притисак. 
Неисправне цеви и спојеве заменити.         

  Обрачун по m'. m' 430,00     

3. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И БАКТЕРИОЛОШКО 
ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА 

        

  Дезинфекција и бактериолошко 
испитивање цевовода.         

  Обрачун по m'. m' 430,00     

4. НАБАВКА И МОНТАЖА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
БОЈЛЕРА 
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  Набавка и монтажа електричних бојлера 
под притиском, произвођач ''Горење'' или 
''одговарајуће''. 

        

  Обрачун за комплет монтиран бојлер.         

  V = 10 lit. ko
m 

6,00     

  V = 50 lit. ko
m 

4,00     

  V = 100 lit. ko
m 

1,00     

5. НАБАВКА И МОНТАЖА 
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ 

        

  Набавка и монтажа термоизолације за 
цеви од ПОЛИУРЕТАНА или 
одговарајућег другог пенастог изолатора. 

        

  Обрачун по m'.         

  Ø 15-20 mm m 290,00     

  Ø 25-40 mm m 135,00     

  Ø 50-65 mm m 5,00     

6. СПОЈ УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ. 

        

  Спој унутрашње и спољашње водоводне 
мреже.         

  Обрачун по ком. ком 1,00     

УКУПНО VII ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА :   

  VIII ХИДРАНТСКА МРЕЖА         

1. НАБАВКА И МОНТАЖА 
ПОЦИНКОВАНИХ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ. 

        

  Набавка и монтажа поцинкованих 
водоводних цеви са свим потребним 
фазонским комадима (фитинзима) на 
цевној мрежи. Позиција обухвата качење 
цеви о зид и конструкцију,штемовање и 
пробијање зидова међуспратне 
конструкције. Под овом позицијом 
подразумева се и сав потребан материјал 
за заптивање спојева цеви и 
антикорозивна заштита цевовода. 

        

  Обрачун по m' готовог цевовода.         

  Ø50 mm m 30,00     

  Ø65 mm m 40,00     

2. НАБАВКА И МОНТАЖА 
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ. 

        

  Набавка и монтажа термоизолације за 
цеви од ПОЛИУРЕТАНА или 
одговарајућег другог пенастог изолатора. 

        

  Обрачун по m' .         

  Ø50 mm m 30,00     

  Ø65 mm m 40,00     

3. НАБАВКА,ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА 
ЗИДНОГ ПОЖАРНОГ ХИДРАНТА.. 
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  Набавка, транспорт и монтажа 
комплетног зидног пожарног хидранта. 
Хидрант је састављен од лимене кутије, 
стандардне димензије 50x50 cm, са 
бравом. У ормарићу су смештени котур са 
тревира цревом Ø50 mm са 
одговарајућом млазницом причвршћеном 
на крају црева. Други крај црева је 
причвршћен на хидрант – холендерски 
вентил. Доводна вертикала смештена је 
поред кутије хидранта. На крају цеви 
уграђен је коси холендер вентил са 
точком Ø50 mm урачунат у цену. Уградити 
кугласту вентил Ø50 mm. Позиција 
обухвата набавку и уграђивање типли за 
завртњеве и вешање хидранта. 

        

  Обрачун по комаду комплетног хидранта 
уграђеног и испитаног. 

ko
m 

10,00     

4. СПОЈ УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ 
ХИДРАНТСКЕ  МРЕЖЕ. 

        

  Спој унутрашње и спољашње хидрантске 
мреже. 

       

  
Обрачун по комаду . 

ko
m 

4,00     

УКУПНО VIII :   

  IX САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ         

1. НАБАВКА УМИВАОНИКА         

  Набавка, пренос и монтажа комплетног 
умиваоника,у учионицама и кухињи, 
облика и боје по избору пројектантаили 
инвеститора,који се састоји од: 
умиваоника И класе, облика и боје по 
избору пројектанта унутрашњег уређења, 
вел. 400x500 цм с пониклованим 
самочистећим сифоном с испустом Ø32. 

        

  Обрачун по комаду за рад и материјал ko
m 

24,00     

2. НАБАВКА УГРАДНОГ УМИВАОНИКА         

  Набавка, транспорт и монтажа 
комплетног  умиваоника И класе уградног 
у плочу,произвођач KERROCK или 
одговарајући,са сифоном. Умивоник је 
уграђен у плочу од керроцк материјала 
(према опису из предмера архитектуре). 
У саставу елемента је поникловани 
одводни сифоно Ø32 mm са розетом. 

        

  Обрачун по комаду за рад и материјал ko
m 

32,00     

3. НАБАВКА НАДГРАДНОГ УМИВАОНИКА 
ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
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  Набавка, транспорт и монтажа 
комплетног надградног умиваоника И 
класе од белог фајанса и сифоном за 
особе са посебним потребама, а заједно 
са носачем. Носач умиваоника је од 
челичних кутијастих профила 40x40 и 
40x20mm, са попречним укрућењима, 
заварених у јединствену круту 
конструкцију која се анкерише за зид. 
Носач заштитити са од корозије. У 
саставу елемента је поникловани 
одводни сифоно Ø32 mm са розетом. 

        

  Обрачун по комаду за рад и материјал ko
m 

2,00     

4. НАБАВКА WC-a         

  Набавка, транспорт и монтажа 
комплетног WC-а од фајанса I класе. На 
доводу воде у водокотлић монтирати ЕК 
вентилØ15 mm са пониклованом капом. 
На WC шољу монтирати седиште од 
пластичне масе. WC снабдети ниско 
монтажним водокотлићем, типа фонтана 
са пластичном испирном цеви и осталим 
припадајућим материјаломпроизвођач 
GROHE или одговарајући. Ценом је 
обухваћен сав спојни и заптивни 
материјал. 

        

  Обрачун по комаду за рад и материјал ko
m 

40,00     

5. НАБАВКА КОНЗОЛНОГ WC-a ЗА ОСОБЕ 
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

        

  Набавка, транспорт и монтажа 
комплетног конзолног WC-а од фајанса I 
класе са носачем, угаоним вентилом 
прикључка воде ½", водокотлићем, 
активирајућом типком, WC даском и свим 
пратећим материјалом за особе са 
посебним потребама. Носач је изређен од 
челичних профила заштићених 
пластифицирањем. Предзидни елемент 
се шрафи за под и зид док се узидни у 
горњем делу бочно шрафи за ојачану 
вертикалну конструкцију гипскартонског 
зида. У саставу елемента је водокотлић 
са изолацијом против кондензације са 
режимом испирања од 6 и 3 литре (и 
подесивом) са инокс активирајућом 
типком с преда. WC даска је од 
дуропласта. Ценом је обухваћен сав 
спојни и заптивни материјал. 

        

  
Обрачун по комаду за рад и материјал 

ko
m 

2,00     

6. НАБАВКА И МОНТАЖА ПИСОАРА         

  Набавка и монтажа писоара од 
фајанса,који се састоји од: писоарске 
шкољке, сета са сифоном, арматуре за 
испирање са угаоним вентилом, PE 
одводно колнено Ø50 mm,  покривна 
плоча иноx, равног вентила DN15. 
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Обрачун за комплет монтирани писоар. 

ko
m 

24,00     

7. НАБАВКА ТРОКАДЕРА         

  Набавка, транспорт и монтажа 
комплетног трокадера од фајанса I класе 
. У саставу елемента је и подизна 
решетка, водокотлић са типком за 
активирање и једноручна батерија за 
топлу и хладну воду са дужом лулом. 
Ценом је обухваћен сав прикључни, 
спојни и заптивни материјал. 

        

  Обрачун  за комплет монтирано.         

  
Обрачун по комаду за рад и материјал. 

ko
m 

3,00     

8. НАБАВКА ЧЕСМЕНЕ ШОЉЕ         

  Набавка и монтажа чесмене шоље са 
холендер славином у подстаници. Под 
овом позицијом подразумева се 
емајлирана чесмена шоља, изливна 
славина и одводна арматура. 

        

  Обрачун за комплет монтирану чесмену 
шољу. 

ko
m 

1,00     

УКУПНО IX САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ :   

  X САНИТАРНА АРМАТУРА         

1. НАБАВКА СТОЈЕЋЕ ЈЕДНОРУЧНЕ 
МЕШАЛИЦЕ ЗА УМИВАОНИК 
СЕНЗОРСКЕ ЗА ТОАЛЕТЕ. 

        

  Набавка, транспорт и монтажа стојеће 
једноручне мешалице за умиваоникс 
помичним испустом, два савитљива 
црева R⅜" за прикључак воде, комплет са 
угаоним вентилима DN15 спојено на 
довод воде. 

        

  Обрачун по комаду за рад и материјал ko
m 

53,00     

2. НАБАВКА  ЈЕДНОРУЧНЕ МЕШАЛИЦЕ 
ЗА УМИВАОНИК ЗА ОСОБЕ СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА. 

        

  Набавка, транспорт и монтажа стојеће 
једноручне мешалице за умиваоник с 
помичним испустом, два савитљива 
црева R⅜" за прикључак воде, комплет са 
угаоним вентилима DN15 спојено на 
довод воде за особе са посебним 
потребама,произвођач GROHE или 
одговарајући. 

        

  Обрачун по комаду за рад и материјал ko
m 

2,00     

3. НАБАВКА  ЈЕДНОРУЧНЕ МЕШАЛИЦЕ 
ЗА СУДОПЕР. 

        

  Набавка, транспорт и монтажа стојеће 
једноручне мешалице за судоперс 
помичним испустом, два савитљива 
црева R⅜" за прикључак воде, комплет са 
угаоним вентилима DN15 спојено на 
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довод воде,произвођач GROHE или 
одговарајући; 

  Обрачун по комаду за рад и материјал ko
m 

2,00     

4. НАБАВКА  ПРОПУСНИХ ВЕНТИЛА.         

  Набавка и монтажа пропусних вентила са 
унутрашњим навојем и то:         

  -пропусни вентили са точком и испусном 
славином:         

  Ø 32 mm ko
m 

2,00     

  Ø 25 mm ko
m 

3,00     

  -пропусни вентили са точком:         

  Ø 25 mm ko
m 

6,00     

  Ø 20 mm ko
m 

3,00     

  - EK вентил ko
m 

114,00     

УКУПНО X САНИТАРНА АРМАТУРА:   

  XI САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА         

1. ПРАТЕЋА ГАЛАНТЕРИЈА У 
КУПАТИЛИМА И ТОАЛЕТИМА, ПО 
ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА, СА СВИМ 
ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА 
ПРИЧВРШЋАВАЊЕ: 

        

1-1 *држач убруса произвођача ''Kimberly -
Clark'' или одговарајући 

ko
m 

10,00     

1-2 *држач WC папира произвођача  
''Kimberly -Clark'' или одговарајући 

ko
m 

42,00     

1-3 *дозер произвођача  ''Kimberly -Clark'' или 
одговарајући 

ko
m 

22,00     

1-4 *вешалица-куке за одела(монтирати на 
унутрашња врата кабине wc-a) 

ko
m 

42,00     

1-5 *WC метлица ko
m 

42,00     

1-6 *подизни рукохват за инвалиде од цеви 
похрома дужине 85 cm 

ko
m 

2,00     

1-7 * огледало за особе са посебним 
потребама 

ko
m 

2,00     

1-8 *огледало димензија 260x100 cm ko
m 

4,00     

1-9 *oгледало димензија 120x100 cm ko
m 

3,00     

УКУПНО XI САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА :   

  XII ОДВОЂЕЊЕ КРОВНИХ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА     
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  Набавка и уградња система одводње 
атмосферских вода систем Pluvia, 
изведеног у свему према оригиналном 
хидрауличком прорачуну, извођачким 
схемама, упутствима и надзору 
произвођача.  
Ставка обухвата Pluvia уливне елементе, 
цевовод од HDPE цеви или 
''одговарајуће''  и фазонских комада 
спојених варењем или електроварним 
спојницама, овесни и причврсни прибор 
према спецификацији произвођача; 
Произвођач ''GEBERIT'' или 
''одговарајуће''. 

        

1. PLUVIA КРОВНИ УЛИВНИ ЕЛЕМЕНТ         

  Pluvia 6 l кровни уливни елемент са 
хоризонталним одводом са прирубницом 
за спајање са завршним 
хидроизолационим слојем и грејачем 
уливног грла 230V/8W 

        

  Обрачун по комаду . ko
m 

11,00     

2. HDPE CEVOVOD         

  HDPE цевовод с потребним фазонским 
комадима и спојним прибором; 
спецификацијом произвођача 
обухваћено m' трасе цевовода профила 

        

  Обрачун по м2 постављених плочица 
заједно са свим потребним радом, 
материјалом и израдом. 

        

  Обрачун по m         

  PE-цев, d 40 m 1,20     

  PE-цев, d 50 m 1,20     

  PE-цев, d 56 m 7,80     

  PE-цев, d 63 m 25,60     

  PE-цев, d 75 m 54,40     

  PE-цев, d 90 m 27,80     

3. PLUVIA OРИГИНАЛНИ СИСТЕМ 
ВЕШАЊА 

        

  Набавка и уградња додатне топлотне 
изолације против орошења цевовода и 
фазонских комада: λ≤ 0,036(W/mК), д ≥ 
9mm, предвиђено укупно тм топлотно 
изолованог хоризонталног цевовода: 

        

  Обрачун по m m 118,00     

4. ДОДАТНА ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА         

  Набавка и уградња додатне топлотне 
изолације против орошења цевовода и 
фазонских комада: λ≤ 0,036(W/mК), д ≥ 
9mm, предвиђено укупно тм топлотно 
изолованог хоризонталног цевовода: 

        

  PE-цев, d 40 m 1,20     

  PE-цев, d 50 m 1,20     

  PE-цев, d 56 m 7,80     

  PE-цев, d 63 m 25,60     

  PE-цев, d 75 m 54,40     
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  PE-цев, d 90 m 27,80     

УКУПНО XII ОДВОЂЕЊЕ КРОВНИХ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА :   

  XIII ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 

1. НАБАВКА И МОНТАЖА PEHD 
ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ 

        

  Набавка и монтажа PEHD водоводних 
цеви са свим потребним фазонским 
комадима на цевној мрежи. Под овом 
позицијом подразумева се и сав потребан 
материјал за заптивање спојева цеви. 

        

  Обрачун по m готовог цевовода         

  Ø110 m 10,00     

2. НАБАВКА И МОНТАЖА 
ЧЕЛИЧНОПОЦИНКОВАНИХ 
ВОДОВОДНИХ  ЦЕВИ 

        

  Набавка и монтажа челичнопоцинкованих 
водоводних цеви са свим потребним 
фазонским комадима на цевној мрежи. 
Под овом позицијом подразумева се и сав 
потребан материјал за заптивање спојева 
цеви. 

        

  Обрачун по m готовог цевовода         

  Ø110 mm m 3,00     

3. НАБАВКА И МОНТАЖА ПОВРАТНИХ 
ВЕНТИЛА. 

        

  Набавка и монтажа повратних вентила.         

  Ø110 mm ком 1,00     

  Ø50 mm ком 1,00     

4. НАБАВКА И МОНТАЖА ПРОПУСНИХ 
ВЕНТИЛА СА ИСПУСТОМ. 

        

  Обрачун за комлет монтиран вентил.         

  Ø110 mm ком 1,00     

  Ø50 mm ком 1,00     

5. НАБАВКА И МОНТАЖА ВОДОМЕРА.         

  Набавка и монтажа водомера.         

  Обрачун за комплет монтиран водомер.         

  Водомер INSA ND80 mm ком 1,00     

  Водомер  INSA ND50 mm ком 1,00     

6. НАБАВКА И МОНТАЖА НАВОЈНЕ 
ПРИРУБНИЦЕ. 

        

  Обрачун за комплет монтирану 
прирубницу. 

        

  Ø110 mm ком 1,00     

  Ø50 mm ком 1,00     

7. НАБАВКА И МОНТАЖА РЕДУКЦИЈЕ ND 
160/110. 

        

  Обрачун за комплет монтирану редукцију. ком 1,00     

8. НАБАВКА И МОНТАЖА УГАОНЕ 
ГАРНИТУРЕND 110. 

        

  Обрачун за комплет монтирану угаону 
гарнитуру. ком 1,00     
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9. ИЗРАДА СПОЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ 
И ГРАДСКЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ. 

        

  Израда споја новопројектоване и градске 
водоводне мреже.         

  Обрачун по ком ком 1,00     

  ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

10. НАБАВКА  PVC КАНАЛИЗАЦИОНИХ         

  Набавка материјала, утовар, транспорт  
до градилишта, истовар, разношење дуж 
рова и уградња   PVC канализационих 
цеви, са потребним  фазонским 
комадима, дихтунзима и спојним 
материјалом. 

        

  Обрачун по ком m готовог цевовода.         

  PVC цеви Ø250 mm, класе S-20. m' 15     

  PVC цеви Ø300 mm, класе S-20. m' 15     

11. ИЗРАДА СПОЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ 
И ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ. 

        

  Израда споја новопројектоване и градске 
канализационе мреже.         

  Обрачун по ком . ком 2,00     

УКУПНО XIII ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   

III ТЕСАРСКИ  РАДОВИ   

IV МОНТАЖНИ  РАДОВИ   

V БЕТОНСКИ  РАДОВИ   

VI ОСТАЛИ  РАДОВИ   

VII ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА   

VIII ХИДРАНТСКА МРЕЖА   

IX САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ   

X САНИТАРНА АРМАТУРА   

XI САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА   
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XII ОДВОЂЕЊЕ КРОВНИХ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА   

XIII ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

 

     

  3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  Свака тачка овог предмера обухвата 
испоруку главног и набавку и испоруку 
свог помоћног, потребног материјала и 
свих потребних радова (и оно што није 
експлицитно наведено) да би 
инсталација несметано 
функционисала. 
На терену обавезно проверити све 
мере поново пре поручивања! 

     

  I РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛАГАЊЕ НАПОЈНИХ 
КАБЛОВА 

1. Геометарско обележавање трасе 
кабловског рова и положаја ревизионих 
окана. Протокол се предаје Извођачу 
радова на папиру на самом почетку 
радова.  

        

  Обрачун по дужном метру трасе свих 
каблова. m' 310,00     

2. Контролни ручни ископ, тзв. 
"шлицовање", ширине 0,4m, дужине 1m, 
дубине до 1m, ради тачног утврђивања 
положаја инсталација.  

        

    ком 10,00     

3. Подизање бехатон плоча, и враћање у 
првобитно стање након затрпавања 
кабловског рова (стварне количине се 
утврђују на лицу места). 

        

    m2 20,00     

4. Ископ рова дубине до 1,0m у земљишту III 
категорије. Комплет са затрпавањем и 
набијањем у слојевима не дебљим од 
20cm, чишћењем и довођењем трасе 
кабла у првобитно стање. Обрачун по 
дужном метру ископаног рова кабла. 
Ширина рова 0.4m. 

        

    m' 160,00     
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5. АБ окно 100x100x100cm, са ливеним 
поклопцем светли отвор 100x100cm, 
израђено од модуларног лива са 
повратним механизмом за затварање у 
свему према EN124, EN1563, капацитет 
носивости 125 kN, окно у зеленом појасу 

        

    ком 9,00     

6. АБ окно 100x100x100cm, са ливеним 
поклопцем светли отвор 100x100cm, 
израђено од модуларног лива са 
повратним механизмом за затварање у 
свему према EN124, ЕN1563, капацитет 
носивости 400 kN 

        

    ком 5,00     

7. Полагање кабла у већ ископаном 
кабловском рову са провлачењем кроз 
већ постављене кабловске тврде јувидур 
цеви f-110mm. Изнад кабела се сипа 
ситна земља 0.1m, па се изнад каблова 
полажу пластични штитници. На висини 
0.3m изнад каблова се полаже трака за 
упозорење. Кабел се полаже у свему како 
то налажу прописи о начину полагања 
каблова. Позиција обухвата увезивање 
на оба краја. Обрачун по дужном метру.  

        

   - oд OMM објекат дo GRO - PP00 
4x150mm² + PP00-Y 1x120mm²)  m 140,00     

   - FeZn трака 25x4mm2 m 140,00     

   - од GRO do ATS ормана - PP00-Y 
5x16mm²  

m 50,00     

   - oд ATS ормана до  RO-PH - PP00-Y 
5x10mm²  m 20,00     

   - oд  ATS ормана до RO-AG - PP00-Y 
5x6mm²  

m 50,00     

   - oд GRO do RO-TP ормана - PP00-Y 
5x6mm²  

m 47,00     

8. Уградња заштитних цеви на местима како 
је ситуацијом приказано. Обрачун по 
дужном метру.  
Напомена: 
Кабловска канализација од ОММ до GRO 
и од GRO до ATS  ормана се изводи са 
заштитном цеви Даје се укупна дужина 
свих цеви. 

        

  juvidur f-110mm  m 160,00     

  Довоз песка и разастирање у ров кабла 
или на траси. m3 25,00     

9. Израда и постављање натписних 
плочица. Поставља се на местима 
рачвања ради идентификације каблова. 
(Означити долаз, одлаз, број извода, тип 
и квадратуру кабла, година полагања)  

ком 9,00     
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10. Снимање трасе положених каблова и 
ревизионих окана са израдом катастра 
изведеног стања. Инвеститору се снимак 
предаје на крају извођења радова - пре 
израде окончане ситуације, у папирној и 
дигиталној форми на CD у ACAD - 
"*.DWG" формату (са таблицом 
апсолутних координата свих стубова као 
и преломних тачака трасе каблова). Овај 
снимак је основа за коначни обрачун. 
Обрачун по дужном метру трасе каблова. 

m 170,00     

11. Чишћење градилишта, одвоз вишка 
земље и шута на депонију на територији 
Града, а коју одреди Инвеститор. 

ko
m 1,00     

УКУПНО I РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПОЛАГАЊЕ НАПОЈНИХ КАБЛОВА : 

  

  II УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ 

1. Испорука и полагање напојних каблова од 
GRO до разводних ормана у објекту. 
Полагање каблова по датим трасама. 
Обрачун по дужном метру положеног 
кабела са увезивањем на оба краја. 

        

   - N2XH 4x35mm2+N2XH J 1x25mm2 do 
RO-приз. 

m' 45,00     

   -N2XH 4x35mm2+N2XH J 1x25mm2 do 
RO-1.спрата m' 50,00     

   - N2XH J 5x16mm2 do RO-2.спрата m' 55,00     

   - N2XH J 5x6mm2 do RO-лифта m' 35,00     

   - N2XH J  5x16mm2 do RO-кух m' 50,00     

   - PP00-Y  5x6mm2 do RO-SR m' 5,00     

   - N2XH-J  5x6mm2 od RO-1.спрата до 
   RO-informatike m' 35,00     

  Испорука и полагање каблова од РО на 
етажама до потрошача.          

2. Израда монофазних прикључних места. у 
објекту. Полагање каблова је у PNK и у 
зиду. Обрачун по дужном метру 
положеног кабла са увезивањем на оба 
краја. Све комплет са потребним 
инсталационим материјалом и 
електричним повезивањем. 

        

   - N2XH J 3x2.5mm2 m' 4.615,00     

   - NHXHX J 3x1.5mm2 - грејачи олука m' 75,00     

3. Израда сијаличних места, паник 
расвете  у објекту. Полагање каблова је у 
PNK и зиду.Обрачун по дужном метру 
положеног кабла са увезивањем на оба 
краја. Све комплет са потребним 
инсталационим материјалом и 
електричним повезивањем. 

        

    N2XH J 3x1.5mm² m' 11.120,00     
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4. Израда прикључних места за клизна 
врата у тоалетима и куполе за 
одимљавање у објекту. Полагање 
каблова је у PNK и парапетном разводу и 
зиду. Све комплет са потребним 
инсталационим материјалом и 
електричним повезивањем. Обрачун по 
дужном метру.  

        

    N2XH J 3x1.5mm² m' 430,00     

5. Израда прикључних места у кухињи у 
техничким просторима. Полагање 
каблова је у PNK и у зиду. Све комплет са 
потребним инсталационим материјалом и 
електричним повезивањем. Обрачун по 
дужном метру. 

        

   - N2XH J 3x2.5mm2 m' 170,00     

   - N2XH J 5x2.5mm2 m' 47,00     

   - N2XH J 5x10mm2 m' 12,00     

6. Испорука и монтажа комутационе 
опреме. Обрачун по комаду, комплет са 
инсталационим материјалом, носачем 
маском, бела боја. 

        

       - једнополни прекидач, модуларни, 
један прекидач у модулу 1М, Аling или 
одговарајуће 

m' 32,00     

        - једнополни прекидач, модуларн, два 
прекидача у модулуи 2М,Аling или 
одговарајуће 

m' 11,00     

     - једнополни прекидач, модуларни 3М, 
три прекидача у модулу, Аling или 
одговарајуће 

m' 23,00     

        - једнополни прекидач, модуларни 
4М, четири прекидача у модулу, Аling или 
одговарајуће 

m' 1,00     

       - наизменични прекидач, модуларни 
1М, Аling или одговарајуће m' 4,00     

       - кип прекидач, 16А, Аling или 
одговарајуће m' 12,00     

7. Испорука, монтажа и прикључење 
уградних утичница 16А, 230V, комплет са 
одговарајућом инсталационом кутијом, 
носачем механизма и маском: 

        

   - монофазна прикључница са поклопцем ком 15,00     

   - трофазна прикључница ком 2,00     

8. Испоручити, поставити и монтирати на 
сто, дводелни парапетни развод од 
безхалогеног материјала комплетно са 
потребним преградама, поклопцем, 
држачем каблова, уградним кутијама и 
спојницама. Пре постављања за висину 
се консултовати са Испоручиоцем радне 
опреме. m 40,00     
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9. Испорука, монтажа и прикључење сета 
М3-2 монофазне прикључнице + 2 
прикључка за  тзв. "слабе струје" 
(специфициране у свески бр.5), 
модуларно,  7М, за уградњу у парапетни 
развод у кабинету за информатику 
комплет са утичницом и носачем 
механизма.Аling или одговарајуће 

ko
m 40,00     

10. Испорука, монтажа и прикључење сета 
М3-3 монофазне прикључнице-7М + 2 
прикључка за  тзв. "слабе струје"-2М 
(специфициране у свeски бр.5), 
модуларно, за уградњу у парапетни 
развод у кабинету директора и 
администрацији 
комплет са утичницом и носачем 
механизма.Аling или одговарајуће 

ko
m 5,00     

11. Испорука, монтажа и прикључење сета 
М1-3 монофазне прикључнице-+ 1 
прикључка за  тзв. "слабе струје" 
(специфициране у свeски бр.5)-7М, 
модуларно, за уградњу у зид  у 
учионицама комплет са утичницом и 
носачем механизма. Аling или 
одговарајуће 

ko
m 43,00     

12. Испорука, монтажа и прикључење сета 
М2-3 монофазне прикључнице-7М + 2 
прикључка за  тзв. "слабе струје"-2М 
(специфициране у свeски бр.5), 
модуларно, за уградњу у зид  у припреми 
и канцеларијама комплет са утичницом и 
носачем механизма. Аling или 
одговарајуће 

ko
m 39,00     

13. Испорука, монтажа и прикључење 1 
монофазне прикључнице-2М, модуларно, 
за уградњу у зид  за прикључење клима 
уређаја и за општу потрошњу комплет са 
утичницом и носачем механизма. Алинг 
или одговарајуће 

ko
m 51,00     
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14. Набавка,испорука и монтажа кабловских 
регала без поклопца, OBO 
BETTERMANN или слично, од 
перфорираног челичног лима накнадно 
топло поцинкованог, за полагање 
каблова. Регали се фиксирају за плафон 
помоћу вертикалних перфорираних 
поцинкованих стубова или за зид помоћу 
перфорираних поцинкованих 
конзола.Комплет са потребним 
монтажним материјалом (халоген фрее 
изведба). Конзоле и стубови за ношење 
кабловских полица постављају се на 
међусобном растојању од 2м. Позиција 
обухвата регале, конзоле, стубове, 
елементе за спајање, угаоне елементе, 
“Т” елементе, торбан шрафове, матице, 
равне и звездасте подлошке и сав 
потребан материјал  за наставак и за 
извођење изједначења потенцијала 
регала. Оштећена места на регалима при 
монтажи заштитити од корозије. 
Потребно је положити регале следећих 
димензија:         

   - PNK 100/60 за средња оптерећења типа 
MKS m 40,00     

   - PNK 200/60 за средња оптерећења типа  
MKS m 210,00     

   - PNK 300/60 за средња оптерећења типа  
MKS m 12,00     

  Изједначавање потенцијала         

15. кутија за IP тип PS49 монтирана у зид ko
m 10,00     

16. испоручити и поставити проводник N2XH 
J 1x6mm2 од кутије  PS49 до појединих 
елемената у купатилу или санитарном 
чвору m 150,00     

17. испоручити и поставити проводник N2XH 
J 1x6mm2 од кутије  PS49 до RO m 75,00     

18. Испорука и полагање у спуштеном 
плафону гибљивих инсталационих црева 
од безхалогеног материјала, следећих 
пречника         

  цеви ø16mm m 1.000,00     

  цеви ø32mm m 1.000,00     

19. Испорука и монтажа напајања сиситема 
за грејање олука:         

      N2XH J 3x1.5mm² m 150,00     

20. Испитивање инсталације,пробно 
пуштање у рад. 

пау
ш.       

21. Мерење отпора изолације, отпора петље 
те давање писмене потврде о измереним 
вредностима у виду АТЕСТА од 
овлашћене организације. 

пау
ш.       

22. Ситан неспецифициран материјал и 
рад,транспортни трошкови. 

пау
ш.       
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УКУПНО II УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ  :   

  Сва опрема у разводним орманима 
одговарајућих карактеристика и слично 
типу као Schrack, Schneider, Moeller.  
Сви елементи морају поседовати CE 
ознаку. 

     

  III РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

1. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са GRO.  

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm, са ватроотпорним 
вратима са ватроотпорношћу 30'. Орман 
је заштићен  од  корозије основним  
премазом  и обојеног  завршним ефект 
лаком, у  свему  према  једнополној  
шеми, распореду опреме  у орману  и   
изгледу   ормана, израђен у IP54 
заштити.. Димензије ормана према 
димензијама опреме уз 20% резервног 
простора. 

        

  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  изводјењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања compact; 
In=400A; 3P  

kom
. 

1     

   - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 

  

      

   за  230 V,  зелене боје kom
. 

3     

   -NV00, drišer, осигурач 25A, 3p kom
. 

3     

   -NV00, drišer, осигурач 40A, 3p kom
. 

1     

   -NV00, drišer, осигурач 80A, 3p kom 2     

   -NV00, drišer, без осигурачa, 3p kom 3     

   - 30% резервног места         
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   -Сабирнице за N и PE вод на пластичном 
изолационом постољу,    комплет са 
припадајућом бакарном шином са 
завртњима kom 

2     

   -Пок  канали  са  поклопцем  различитих 
димензија m 

6     

  мрежни анализатор, за праћење битних 
параметара мрежног напона kom 

1     

   - струјни мерни трансформатори  400/5А kom 3     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

ком
плет 1 

    

  
  

ком
пле
т 

1     

2. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са RО-приземља 

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm,  са дуплим вратима- 
Унутрашња врата   од  лима  дебљине  
2mm, спољашња ватроотпорна са 
ватроотпорношћу 30'. Орман је заштићен  
од  корозије основним  премазом  и 
обојеног  завршним ефект лаком, у  свему  
према  једнополној  шеми, распореду 
опреме  у орману  и   изгледу   ормана. 
Димензије ормана према димензијама 
опреме уз 20% резервног простора. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања  гребенасти  0-
1; In=125A; 3P  

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-6A, 
једнополни, 6kA 

ko
m. 

4     

   -Аутоматски осигурачи C-10A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

23     
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   -Аутоматски осигурачи C-16A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

50     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
   комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 4     

  на орман уградити         

   -Контрактор; 10A, 1NO, 230V ko
m 

3     

   -Фотореле "FOREL" са фотосондом, 10A; 
230V 

ko
m 

1     

   - струјни мерни трансформатори  100/5A ko
m. 

3     

   - дигитални амперметар за уградњу на 
панел  

ko
m 

3     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    
kom
plet 

1     

3. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-1.спрат 

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm,  са дуплим вратима- 
Унутрашња врата   од  лима  дебљине  
2mm, спољашња ватроотпорна са 
ватроотпорношћу 30'. Орман је заштићен  
од  корозије основним  премазом  и 
обојеног  завршним ефект лаком, у  свему  
према  једнополној  шеми, распореду 
опреме  у орману  и   изгледу   ормана. 
Димензије ормана према димензијама 
опреме уз 20% резервног простора. 

        

  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  
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   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања  гребенасти  0-
1; In=125A; 3P  

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-6A, 
једнополни, 6kA 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи C-10A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

24     

   -Аутоматски осигурачи C-16A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

65     

   -Аутоматски осигурачи C-25A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

3     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
   комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 4     

  на орман уградити         

   - струјни мерни трансформатори  100/5A ko
m. 

3     

   - дигитални амперметар за уградњу на 
панел  

ko
m 

3     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    
kom
plet 

1     

4. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-2.спрат 

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm,  са дуплим вратима- 
Унутрашња врата   од  лима  дебљине  
2mm, спољашња ватроотпорна са 
ватроотпорношћу 30'. Орман је заштићен  
од  корозије основним  премазом  и 
обојеног  завршним ефект лаком, у  свему  
према  једнополној  шеми, распореду 
опреме  у орману  и   изгледу   ормана. 
Димензије ормана према димензијама 
опреме уз 20% резервног простора. 
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  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања  гребенасти  0-
1; In=63A; 3P  

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-6A, 
једнополни, 6kA 

ko
m. 

4     

   -Аутоматски осигурачи C-10A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

10     

   -Аутоматски осигурачи C-16A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

38     

   -Аутоматски осигурачи C-25A, jednopolni, 
6kA 

ko
m 

3     

  - термостат са температурном сондом ko
m 

1     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
   комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 4     

  на орман уградити         

   - струјни мерни трансформатори  63/5A ko
m. 

3     

   - дигитални амперметар за уградњу на 
панел  

ko
m 

3     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    
kom
plet 

1     
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5. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-информатика 

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm,  са дуплим вратима- 
Унутрашња врата   од  лима  дебљине  
2mm, спољашња ватроотпорна са 
ватроотпорношћу 30'. Орман је заштићен  
од  корозије основним  премазом  и 
обојеног  завршним ефект лаком, у  свему  
према  једнополној  шеми, распореду 
опреме  у орману  и   изгледу   ормана. 
Димензије ормана према димензијама 
опреме уз 20% резервног простора. 

        

  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања  гребенасти  0-
1; In=25A; 3P  

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-6A, 
једнополни, 6kA 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-16A, 
једнополни, 6kA 

ko
m 

20     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 2     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     
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kom
plet 

1     

6. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-КО 

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm,  са дуплим вратима- 
Унутрашња врата   од  лима  дебљине  
2mm, спољашња ватроотпорна са 
ватроотпорношћу 30'. Орман је заштићен  
од  корозије основним  премазом  и 
обојеног  завршним ефект лаком, у  свему  
према  једнополној  шеми, распореду 
опреме  у орману  и   изгледу   ормана. 
Димензије ормана према димензијама 
опреме уз 20% резервног простора. 

        

  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   - на вратима уградити         

   - гребенасти прекидач 1-0-2; In=16A; 1P  ko
m. 

1     

   - гребенасти прекидач 0-1; In=16A; 1P  ko
m. 

11     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 1     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    
kom
plet 

1     

7. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-SR 
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  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm,  са дуплим вратима- 
Унутрашња врата   од  лима  дебљине  
2mm, спољашња ватроотпорна са 
ватроотпорношћу 30'. Орман је заштићен  
од  корозије основним  премазом  и 
обојеног  завршним ефект лаком, у  свему  
према  једнополној  шеми, распореду 
опреме  у орману  и   изгледу   
ормана,израђен у IP54 заштити. 
Димензије ормана према димензијама 
опреме уз 20% резервног простора. 

        

  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања  гребенасти  0-
1; In=25A; 3P  

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-6A, 
једнополни, 6kA 

ko
m. 

5     

   -Аутоматски осигурачи  C-10A, 
једнополни, 6kA 

ko
m 

3     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 4     

  на орман уградити         

   -Контрактор; 10A, 1NO, 230V ko
m 

2     

   -Контрактор; 10A, 3NO, 230V ko
m 

1     

   -Фотореле "FOREL" са фотосондом, 10A; 
230V 

ko
m 

1     

  -Програмски недељни електронски сат са 
преклопним контактом  и калемом за 230 
V ~, за управљање расветом  

ko
m. 

1     
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  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    
kom
plet 

1     

8. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-кухиња 

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm,  са дуплим вратима- 
Унутрашња врата   од  лима  дебљине  
2mm, спољашња ватроотпорна са 
ватроотпорношћу 30'. Орман је заштићен  
од  корозије основним  премазом  и 
обојеног  завршним ефект лаком, у  свему  
према  једнополној  шеми, распореду 
опреме  у орману  и   изгледу   ормана. 
Димензије ормана према димензијама 
опреме уз 20% резервног простора. 

        

  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања  гребенасти  0-
1; In=63A; 3P  

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-6A, 
једнополни, 6kA 

ko
m. 

1     

   -Аутоматски осигурачи  C-16A, 
једнополни, 6kA 

ko
m 

13     

   -Аутоматски осигурачи  C-16A, 
једнополни, 6kA 

ko
m 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-32A, 
једнополни, 6kA 

ko
m 

1     
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   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 4     

  на орман уградити         

   - струјни мерни трансформатори  63/5A ko
m. 

3     

   - дигитални амперметар за уградњу на 
панел  

ko
m 

3     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    
kom
plet 

1     

9. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-TP 

        

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

        

  
  

kom
plet 

1 
специфициран у 
позицији VIII-8  

10. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода означеног у 
графичкој  документацији  овога пројекта 
са            RО-AG 

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm, са ватроотпорним 
вратима са ватроотпорношћу 30'. Орман 
је заштићен  од  корозије основним  
премазом  и обојеног  завршним ефект 
лаком, у  свему  према  једнополној  
шеми, распореду опреме  у орману  и   
изгледу   ормана, израђен у IP54 
заштити.. Димензије ормана према 
димензијама опреме уз 20% резервног 
простора. 

        

  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење         
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документације изведеног  стања  ормана 
"  

  Комплет  са  извођењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања compact; 
In=400A; 3P 

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања  гребенасти  0-
1; In=25A; 3P  

ko
m. 

1     

  - сигналне сијалице са LED светлосним 
изворима (монтиране на вратима ормана) 
за  индикацију присуства мрежног напона 
напајања “ ПРИСУТАН  МРЕЖНИ НАПОН 
НАПАЈАЊА “ 
 за  230 V,  зелене боје 

ko
m. 

3     

   -Аутоматски осигурачи  C-6A, 
једнополни, 6kA 

ko
m. 

4     

   -Аутоматски осигурачи  C-10A, 
једнополни, 6kA 

ko
m 

15     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

1     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 4     

  на орман уградити         

   -Контрактор; 10A, 4NO, 230V ko
m 

1     

   -Контрактор; 10A, 4NC, 230V ko
m 

1     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    
kom
plet 

1     

УКУПНО III РАЗВОДНИ ОРМАНИ  :   

  IV СИСТЕМ ЗА РЕЗЕРВНО НАПАЈАЊЕ 
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1. Испорука и уградња дизел електричног 
агрегата са аутоматским стартом или 
одговарајући типу Powerpack IV.33  

        

  Stand By снага: 33kVA, 26.4kW         

  Prime снага:29.7kVA, 24kW         

  Номинални напон:230/400V         

  Номинална фреквенција:50Hz         

  Изведба:контењерска         

  капацитет резервоара: аутономија рада 
минимум 10 сати при 75% oптерећења         

  Предгревање свих флуида         

  Контролно управљачки систем: базиран 
на микропроцесорском контролеру 
најновије генерације са уграђеном 
картицом за аутоматско стартовање 
агрегата у случају нестанка мрежног 
напона. Систем има 4 мода рада 
Искључено/Ручно/аутоматски/Пробни-
тест. Контролни систем мора обезбедити 
потпуне заштите мотора и генератора, 
управљање АТS-ом и мора поседовати 
LCD дисплеј за приказивање свих 
мерења.. Управљачки модул има 
упозорење на детекцију цурења горива, 
сигнализира сервисне интервале и има 
уграђену сирену за звучну сигнализацију 
аларма. 

        

  Интелигентни пуњач акумулатора         

  ATS (аутоматски transfer switch) 
произвођача Socomec или одговарајући         

  Посебан висећи орман за уградњу споља, 
3 полни, 63А, моторизовани цханге овер 
1-0-2 произвођача Socomec или 
одговарајући. ATS мора имати контролер 
који прати параметре и приказивање 
статуса преклопа помоћу светла на 
вратима панела. 

        

  Потребно је обезбедити два излаза 
према потрошачима: један према RO-AG 
са сетом NV осигурача и други премаRO-
PH (према пп хидроцелу) са сетом NV  
осигурача 

        

  
  

ko
mpl 

1     

            

УКУПНО IV СИСТЕМ ЗА РЕЗЕРВНО НАПАЈАЊЕ  :   

  V РАСВЕТНА ТЕЛА-УНУТРАШЊА РАСВЕТА 

  Испоручити уградити сав потребан 
материјал и прибор за монтажу светиљки 
као и следеће светиљке : 

        

1. S1- уградна плафонска LED светиљка за  
модуларни плафон 600/600, 48W/840, 
4100lm, 4000K, 1200mA LED driver, UGR 
19, Алуминијумска конструкција, CRI>80, 
одговарајућа типу 50148U/W/C 

        



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 112 од 183 

 

 

    ко
m 

49     

2. S2- уградна плафонска LED светиљка за  
модуларни плафон 1200/600, 60W/840, 
4900lm, 4000K, 1300mA LED driver, 
Алуминијумска конструкција, CRI>80, 
одговарајућa типу 50160E/W/C 

        

    ко
m 

36     

3. S3- уградна плафонска LED светиљка за  
модуларни плафон 1200/300, 48W/840, 
4100lm, 4000K, 1200mA LED 
driver,Алуминијумска конструкција, 
CRI>80, одговарајућа типу 50148RE/W/C 

        

    ко
m 

227     

4. S4 - надградна светиљка 2,9W 
38lm/100lm, 3h аутономије, одговарајућа 
типу GR310/12L/180 

        

    ко
m 

135     

5. S5 -уградна LED светиљка 30W/840, 2250 
lm, 4000K, промер угр.отвора  210mm, 
алуминијумско кућиште, опал PC 
дифузор 700mA LED напајање, CRI>80,  
одговарајућа типу 10130T/W/C 

        

    ко
m 

161     

6. S6 -уградна LED светиљка 24W/840, 1500 
lm, 4000K, промер угр.отвора 210mm, 
алуминијумско кућиште, opal PC difuzor, 
870mA LED напајање, CRI>80, IP44, 
одговарајућа типу 10130T/W/C 

        

    ко
m 

63     

7. S7 - уградна плафонска LED светиљка за  
модуларни плафон 600/600, 40W/840, 
3600lm, 4000K, LED driver, опал дифузор , 
Алуминијумска конструкција,  CRI>80, 
IP65,  одговарајућа типу 50140W/W/C 

        

    ко
m 

43     

8. S8 - висећа плафонска LED светиљка од 
алуминијумског профила 37x37mm са 
прибором овес 1,5m, LED напајањем 35W 
, опал дифузор под углом , намењена за 
осветљавање зидних површина , 2200lm, 
4000K, одговарајућа типу 7908/AL 

        

    ко
m 

20,00     
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9. S9-плафонска надградна светиљка 
цилиндричног облика, ливеног 
алуминијумског тела, IP54, E27 PAR30 
12W/840, у белој боји, са заштитиним 
каљеним стаклом, промера 108mm 
висине 140mm, одговарајућа типу  
67132C/W 

        

    ко
m 

20,00     

10. S10-НАДГРАДНИ РЕФЛЕКТОР LED 20W 
IP54 
или одговарајуће 

        

    ко
m 

11,00     

11. S11- Надградна водоотпорна (IP66) LED 
светиљка, Total power [W] 38         

    ко
m 

4,00     

УКУПНО V РАСВЕТНА ТЕЛА-УНУТРАШЊА РАСВЕТА  :   

  VI СПОЉАШЊА РАСВЕТА 

1. Геометарско обележавање трасе 
кабловског рова и положаја 
канделаберских стубова. Обрачун по 
дужном метру трасе свих каблова: 

        

    
m 310,00 

специфициранo у 
позицији I-01 

2. Ископ рова дубине до 1,0m у земљишту III 
категорије. Комплет са затрпавањем и 
набијањем у слојевима не дебљим од 
20cm, чишћењем и довођењем трасе 
кабла у првобитно стање. Обрачун по 
дужном метру ископаног рова кабла. 
Ширина рова 0.4m. Ископ рова за 
спољашњу расвету се односи на део са 
који се не поклапа са трасом полагања 
енергетских каблова и ископ је у зеленом 
појасу. У осталом делу трасе користи се 
кабловска канализација. 

        

    m 170,00     

3.  Испорука и полагање у већ ископаном 
рову поцинковане челичне траке P25 
SRPS N.B4.901 у постељицу од ситне 
земље дебљине 0.1m. Обрачун по 
дужном метру траке. 

        

    m 170,00     

4.  Израда везе стуба и уземљивача уз 
помоћ укрсног комада PP SRPS N.B4.936  
и поцинковане тракеP25 SRPS N.B4.901 
дужине просечно 2m. Обрачун по стубном 
месту.  

ko
m 

11     
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5. Испорука и полагање кабла у ископаном 
рову (затрпаном до дубине 0.9m земљом) 
и у кабловску канализацију. Пролаз кабла 
испод саобраћајница осигурати 
увлачењем кабла у тврде јувидур цеви fи 
110mm. Изнад кабла се сипа песак 0.1m, 
затим се полажу пластични штитници. На 
висини 0.3m изнад каблова се полаже 
трака за упозорење. Комплет са сечењем 
кабла на месту сваког стуба, са песком, 
штитницима, упозоравајућом траком и 
каблом. Обрачун по дужном метру кабла.  

        

  PP00 4x10mm2 m 350,00     

6. Ископ јаме датих димензија у метрима. 
Обрачун по ископаној јами. 0.8x0.8x1.0         

    ko
m 

11     

7.  Израда бетонских темеља МB20 датих 
димензија у метрима при изради 
поставити приводне пластичне цеви fi 
60mm и сидрене вијке ако су потребни. 
Обрачун по урађеном бетонском темељу 
. 0.8x0.8x1.0 

        

    ko
m 

11     

8. Цевни, сегментни, челични стуб висине 
5m са стандардним носачем за монтажу 
једне светиљке, одговарајућих 
карактеристаика као тип CRS-А-5/60 
(Buck - Amiga), антикорозиона заштита 
основном и завршном бојом по захтеву 
наручиоца, са анкер плочом, анкер 
корпом, анкер завртњима, прикључном 
плочом PP1 и FRA осигурачем 16/5А, 
комплетно ожичен каблом PP 00-Y 
3x2,5mm2. Обрачун по комаду 

        

    ko
m 

11     

9. Испорука и монтажа на канделаберске 
стубове светиљке за осветљење паркинг 
простора и интерне саобраћајнице, 
предвиђена за монтажу вертикално на 
врх стуба пречника 55-60mm, 
одговарајућих карактеристаика као Thorn 
96642873 FLEX 24L70-740 WSC-А, 5000 
lm, 1xLED54.0 W 

        

    ko
m 

11     

10. Снимање трасе положених каблова и 
стубова јавног осветљења. Обрачун по 
дужном метру трасе каблова. 

        

    m 310,00     

11. Испитивање каблова, других проводника 
и веза у инсталацији. Прибављање 
верификационих извештаја од надлежног 
органа, посебно о квалитету изолације, 
заштите од опасних напона додира, 
припремно завршни радови. 

        



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 115 од 183 

 

 

  
  

пау
ш. 

1     

УКУПНО VI СПОЉАШЊА РАСВЕТА  :   

  VII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

1. Испорука материјала и спајање 
громобранских спустева и громобранске 
хватаљке са раним стартовањем помоћу 
FeZn ужета и укрсних спојева трака уже 
US-TU. Просећна дужина ужета је 5m. 

        

    ko
m 

2     

2. Испорука опреме и осталог потребног 
материјала и монтажа хватаљке са 
уређајем за рано стартовање 
одговарајућа Типу SATELIT+G2 4500за 
први ниво заштите, на стуб висине 4m. 
Комплет материјал и рад., бројач удара 
грома AFV0907CD, позорна таблица" 
Опасно по живот". Комплет, монтирано и 
испитано. 

        

    ko
m 

1     

3. Ситан неспецифиран материјал за 
извођење електроинсталационих и 
електромонтажних радова са 
непредвиђенм радовима. 

        

    kom
pl. 

1     

4. Испитивање урађене инсталације, 
потребна  мерења  одстране  овлашћене 
и лиценциране фирме  са издавањем 
атеста о мерењима   

        

    kom
pl. 

1     

УКУПНО VII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА :   

  VIII ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА 

1. Испорука и полагање напојног кабела од 
GRO до RO- TP у подстаници, како је дато 
на цртежу. Кабел се полаже делимично у 
земљаном рову видно на одстојним 
обујмицама делимично на PNK регалима. 
Обрачун по дужном метру положеног 
кабела са увезивањем на оба краја. 

        

   - од GRO до RO-TP ормана - PP00-Y 
5x6mm²  СПЕЦИФИЦИРАНО   

2. Набавка, испорука и полагање кабла за 
прикључење циркулационих пумпи на 
нову инсталацију. Кабел положити видно 
на одстојним обујмицама и на PNK 
регалима, од зида ка пумпама кабел мора 
бити заштићен металним гибљивим сапа 
цревом. Комплет са полагањем кабла на 
одстојне обујмице и са увезивањем кабла 
на оба краја.   

        

  N2XH J 3x1,5 mm² m 65,00     
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3. Израда сијаличних места у подстаници 
водовима положеним на одстојне 
обујмице. Позиција обухвата припадајућу 
водозаптивну склопку, разводну кутију, 
материјал за монтажу светиљки и 
једнополне заптивене прекидаче. 
Обрачун по дужном метру. 

        

  N2XH 3x1,5 mm² m 25,00     

  серијски заптивени прекидач ko
m 

1     

4. Израда сијаличног места за "паник" 
расвету у подстаници водовима 
положеним на одстојне обујмице. 
Позиција обухвата припадајућу 
водозаптивну склопку, разводну кутију и 
материјал за монтажу светиљки. Обрачун 
по дужном метру. 

        

  N2XH 3x1,5 mm² m 10,00     

5. Набавка, испорука и монтажа светиљки 
у подстаници одговарајућа типу:         

  S11-Надградна водоотпорна (IP66) LED 
светиљка, 
Total power [W] 38 

ko
m 

4 

специфици
ранo у 
позицији V-
11 

  

  S4 - паник лампа GR-310 LED 3h, или 
одговарајуће ko

m 
1 

специфици
ранo у 
позицији V-
04 

  

6. Испорука и полагање поцинкованих 
носача каблова. Комплет са потребним 
монтажним материјалом (halogen free 
izvedba). Обрачун урадити по дужном 
метру комплетно постављеног регала. 
Потребно је положити регале следећих 
димензија: 

        

   - PNK 100/35 за средња оптерећења типа 
MKS m 12,00     

7. Испорука и монтажа монофазних 
заптивених прикључница 16А;250 V у 
белој боји са заштитним поклопцем у 
заштити  IP 44. Комплет са потребним 
електроинсталационим материјалом и 
електричним повезивањем 

        

    ko
m 

1     

8. Испорука и монтажа разводног ормана 
електроенергетског развода подстанице 
означеног у графичкој  документацији  
овога пројекта са RO- TP.  

        

  Орман  израдити  од  два  пута  
декапираног  челичног  лима  дебљине   
најмање 1,2  mm, са  вратима од  лима 
дебљине 2mm. Орман је заштићен  од  
корозије основним  премазом  и обојеног  
завршним ефект лаком, у  свему  према  
једнополној  шеми, распореду опреме  у 
орману  и   изгледу   ормана. Димензије 
ормана према димензијама опреме уз 
20% резервног простора. 
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  Орман  може бити заштићен од корозије 
и поступком  пластифицирања. Сва  
врата   морају  да  имају  типске  бравице. 
Опрема  ће  се  монтирати  на   подложним  
плочама од лима. 

        

  Са унутрашње  стране врата ормана 
треба да буде тзв. "Џеп за ношење 
документације изведеног  стања  ормана 
"  

        

  Комплет  са  изводјењем  свих  веза и  
свим потребним монтажним материјалом 
и радовима. У орман  уградити  следећу  
електро  опрему а све према 
одговарајућој једнополној  шеми:  

        

   -главни прекидач електроенергетског 
развода мрежног напајања; In=25A; 3P  

ko
m. 

1     

   -Аутоматски осигурачи C-6A, једнополни ko
m. 

4     

   -Аутоматски осигурачи C-10A,једнополни ko
m. 

9     

   -Аутоматски осигурачи C-16A, 
једнополни 

ko
m. 

4     

   -Аутоматски осигурачи C-16A, трополни ko
m. 

1     

   -Уградни трафо сниженог напона; 
230/24V; 50Hz, 50W 

ko
m. 

1     

   -Гребенаста склопа слична типу 01, 1p, 
10A 

ko
m. 

4     

   -сигналне лампице LED црвене боје ko
m. 

7     

  на кућиште монтирати:         

   - монофазна прикључница, 230V ko
m. 

1     

   - трофазну прикључницу, 400V ko
m. 

1     

   -Сабирнице за N i PE вод на пластичном 
изолационом постољу ,   
комплет са припадајућом бакарном 
шином са завртњима 

ko
m. 

2     

   -Пок канали са поклопцем различитих 
димензија m 10     

  Ситан  монтажни и изолациони 
материјал, потпорни изолатори, 
проводници  за ожичење,  назубљени 
бакарни  чешаљ  за  аутоматске 
осигураче, носећа шина осигурача,  
натписне  плочице,  редне стезаљке и 
слично  

kom
plet 

1     

    kom
plet 

1     
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9. Набавка, испорука и постављање при дну 
зида технолошких просторија  
(подстаница) сабирног земљовода, 
тј.поцинковане траке FeZn 20x3mm на 
0.3m од пода на држачима SRPS 
N.B4.925 заједно са укрсним комадима 
SRPS N.B4.936 за везивање траке на 
сабирни вод и везу на металне масе 
(цеви,пумпе,канале и другу опрему). Везу 
извести завртњевима уз антикорозивну 
заштиту. Обрачун по дужном метру.  

        

    m 50,00     

10. Проводник N2XH-Y 1 x 16 mm2  за 
повезивање разводних ормана, цеви и 
осталих металних маса на сабирни вод 
уземљења, уз употребу  материјала за 
остварење доброг галванског споја 
(папучице, шелне, кадминизирани 
завртњи итд.) 

        

    m 30,00     

11. Мостови за преспајање слабих 
галванских спојева у подстаници ( 
компензатори, врата, итд. ) израђени од 
бакарне плетенице Cu 16 mm2  и 
одговарајуих папучица. 

        

    ko
m 

25,00     

12. Преглед новоизграђене инсталације и 
испитивање електричне инсталације уз 
издавање атеста. 

        

    пау
ш. 

1,00     

13. Пуштање инсталације у рад и остали 
непредвиђени трошкови         

    пау
ш 

1,00     

14. Мерење отпора изолације, отпора петље 
те давање писмене потврде о измереним 
вредностима у виду АТЕСТА од 
овлашћене организације. 

        

    пау
ш 

1,00     

15. Ситан неспецифициран материјал и рад, 
транспортни трошкови.         

  
  

пау
ш 

1,00     

УКУПНО VIII ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА  :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I 
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛАГАЊЕ 
НАПОЈНИХ КАБЛОВА 
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II УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ   

III РАЗВОДНИ ОРМАНИ   

IV СИСТЕМ ЗА РЕЗЕРВНО НАПАЈАЊЕ   

V РАСВЕТНА ТЕЛА-УНУТРАШЊА РАСВЕТА   

VI  СПОЉАШЊА РАСВЕТА   

VII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

VIII  ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  I СТРУКТУРНО КАБЛОВСКИ СИСТЕМ SKS 

1. Слободностојећи 19" rack орман (у 
техничкој документацији обележен 
бројем 01 у просторији 018 на приземљу), 
основе димензија 800 x 800 мм и висине 
42HU, са стакленим вратима и кључем, 
мобилним шинама за вертикално вођење 
каблова, демонтажним бочним и задњом 
страном, ножицама за нивелацију, слично 
типу произвођача SCHRACK. Унутар 
ормана треба да је извршено међусобно 
повезивање свих металних делова ради 
изједначења потенцијала у орману. 
Орман треба да буде прописно уземљен 
на најближи сабирник за изједначавање 
потенцијала. У орман се монтира следећа 
опрема: 

        

  - Вентилаторски панел са 3 вентилатора 
и термостатом (тзв. кровни) 

ko
m 

1     

  - Напојна шина са минимално 7 утичница 
230Vac, 50Hz и аутоматским прекидачем 

ko
m 

2     

  - Фиксна полица 19", 750mm, за rack 
орман дубине 800mm, висине 1HU, 
носивости 70 kg 

ko
m 

2     

  Набавка, испорука и монтажа. ko
mpl 

1     
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2. Надградни 19" rack орман (у техничкој 
документацији обележен бројевима 02, 
03, 04 на I спрату и II спрату), висине 
21HU, са стакленим вратима и кључем, 
мобилним шинама за вертикално вођење 
каблова, демонтажним бочним и задњом 
страном, ножицама за нивелацију, слично 
типу произвођача SCHRACK. Унутар 
ормана треба да је извршено међусобно 
повезивање свих металних делова ради 
изједначења потенцијала у орману. 
Орман треба да буде прописно уземљен 
на најближи сабирник за изједначавање 
потенцијала. У орман се монтира следећа 
опрема: 

        

  - Вентилаторски панел са 2вентилатора и 
термостатом (тзв. кровни) 

ko
m 

1     

  - Напојна шина са минимално 7 утичница 
230Vac, 50Hz и аутоматским прекидачем 

ko
m 

1     

  Набавка, испорука и монтажа. ko
mpl 

3     

3. Модуларни patch панел, висине 2HU, за 
монтажу у 19" rack орман, намењен за 
терминирање до 24 UTP каблова 
(терминирање прикључница радних 
места, аццесс поинт прикључница и IP 
камера) (смешта се у Rack 01). Комплет 
се састоји од: 

        

  Patch панел, непопуњен за уградњу до 
24x RJ-45 модула, висине 2HU, 
одговарајућ типу Panduit, 

ko
m 

1     

  RJ-45 модул Cat 6, shielded, за уградњу у 
patch панел . 

ko
m 

24     

  Набавка, испорука, монтажа панела у 
рацк орман и конектовање RJ-45 модула 
на кабловску инсталацију. 

kom
plet 

4     

4. Layer 2 (са одређеним Layer 3 
функционалностима) свич са 48x 10/100 
Ethernet porta , 2x10/100/1000 Ethernet 
porta и 2x SFP 1G Uplink porta. IPv6  Ready 
certified, QoS, VLANs, ACLs, 16K MAC 
address table,Layer 4 prioritization, CoS, 
Flow control, Port trunking, link aggregation. 
(смешта се у Rack 01). Набавка, 
уградња, повезивање. 

        

  
  

ko
m 

1     
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5. Layer 2 (са одређеним Layer 3 
функционалностима) svič sa 24x 
10/100/1000 PoE+ Ethernet porta, 
2x10/100/1000 Ethernet porta и 2x SFP 1G 
Uplink porta. 
PoE+ kapacitet: 15.4W по порту 
IPv6 Ready certified,QoS, VLANs, ACLs, 
Port security, 16K MAC address table,Layer 
4 prioritization, CoS, Flow control, Port 
trunking, link aggregation. Slično tipu 
Western Security PS1024  (смешта се у 
Rack 01). Набавка, уградња, 
повезивање.. 

        

    ko
m 

1     

6. Layer 2 (са одређеним Layer 3 
функционалностима) svič sa 48x 
10/100/1000 BaseT porta и 4 Gigabita SFP 
porta. 
POE budget 780W -Конфигурисање по 
порту, PoE приоритети максимално 
напајање за расподелу-Динамична PoE 
расподела: Испорука само оне количине 
напајања колико је потребно за уређај 
(PD) знајефикаснију потрошњу енергије -
Multicast IGMPv1/v2/v3 за оптимацију 
multicast саобраћаја -Svič капацитета 
4xGb/s uplink 104 Gb/s -Svič frame rate 
4xGb/s uplink 77.38 Mp/s. Одговарајуће 
типу Alcatel OS6350-P48-EU (смешта се у 
Rack 01). Набавка, уградња, повезивање. 

        

    ko
m 

1     

7. Модуларни patch панел, висине 2HU, за 
монтажу у 19" rack орман, намењен за 
терминирање до 24 UTP каблова 
(терминирање прикључница радних 
места, аццесс поинт прикључница и IP 
камера) (смешта се у Rack 02,03,04). 
Комплет се састоји од: 

        

  Patch панел, непопуњен за уградњу до 
24x RJ-45 модула, висине 2HU, 
одговарајућ типу Panduit, 

ko
m 

1     

  RJ-45 модул Cat 6, shielded, за уградњу у 
patch панел . 

ko
m 

24     

  Набавка, испорука, монтажа панела у 
рацк орман и конектовање RJ-45 модула 
на кабловску инсталацију. 

kom
plet 

11     
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8. Layer 2 (са одређеним Layer 3 
функционалностима) svič sa 24x 
10/100/1000 PoE+ Ethernet porta, 
2x10/100/1000 Ethernet porta и 2x SFP 1G 
Uplink porta. 
PoE+ kapacitet: 15.4W по порту 
IPv6 Ready certified,QoS, VLANs, ACLs, 
Port security, 16K MAC address table,Layer 
4 prioritization, CoS, Flow control, Port 
trunking, link aggregation.  (smešta se u 
Rack 02,03,04). Набавка, уградња, 
повезивање. 

        

    ko
m 

4     

9. Layer 2 (са одређеним Layer 3 
функционалностима) svič sa 24x 
10/100/1000 PoE+ Ethernet porta, 
2x10/100/1000 Ethernet porta и 2x SFP 1G 
Uplink porta. 
PoE+ kapacitet: 15.4W по порту 
IPv6 Ready certified,QoS, VLANs, ACLs, 
Port security, 16K MAC address table,Layer 
4 prioritization, CoS, Flow control, Port 
trunking, link aggregation. Одговарајуће 
типу  Western Security PS1024 (smešta se 
u Rack 02). Набавка, уградња, 
повезивање. 

        

    ko
m 

1     

10. Layer 2 (са одређеним Layer 3 
функционалностима) svič са 16x 
10/100/1000 PoE+ Ethernet porta, 
2x10/100/1000 Ethernet porta и 2x SFP 1G 
Uplink porta. 
PoE+ kapacitet: 15.4W по порту 
IPv6 Ready certified,QoS, VLANs, ACLs, 
Port security, 16K MAC address table,Layer 
4 prioritization, CoS, Flow control, Port 
trunking, link aggregation. Одговарајуће 
типу  Western Security PS1016 (smešta se 
u Rack 04). Набавка, уградња, 
повезивање. 

        

    ko
m 

1     

11. (Voice) telephone Patch panel - 19" 1U, 
Patch panel 19"/1U sa 50 RJ-45 kat. 3 - за 
телефонске / ISDN инсталације 

        

    ko
m 

1     
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12. Firewall/Ruter sa 6x 10/100/1000Base-T 
Portova, 2x 1G SFP porta, са минималним 
пропусним опсегом firewall-a од1Gbps и 
300 Mbps IPsec VPN, PoE напајање. 
Протоколи: IPv4, IPv6, ISO, 
Connectionless Network Service (CLNS), 
Static routes, RIP v1/v2, Multicast, 
Encapsulation, Virtual ruters 
VPN: Tunnels, Site-site IPsec VPN, auto 
VPN, group VPN, IPv4 and IPv6 IPsec VPN 
QoS:Classification based on VLAN, data-
link connection identifier (DLCI), interface, 
bundles, or multifield filters, Marking, 
policing, and shaping, Classification and 
scheduling, Weighted random early 
detection (WRED), Guaranteed and 
maximum bandwidth, Ingress traffic policing, 
Virtual channels 
Са укљученим софтверским лиценцама 
за: 
Anti-Virus, URL Filtering i Anti-Spam. 
Одговарајућ типу  SRX300 Произвођач: 
Juniper. Nabavka, ugradnja, povezivanje. 

        

    ko
m 

1     

13. Телекомуникациона утичница са 2xRJ-45  
модула за монтажу модуларно, модуо 2М. 
Утичница се састоји од 2xRJ-45 Cat 6A 
модул, shielded, све предвиђено за 
модуларну уградњу (радна места) 

        

    ком
п. 

86     

14. Телекомуникациона утичница 1xRЈ-45 
модула за завршетак каблова за WiIFi 
Access Point. Утичница се састоји од 
1xRЈ-45 Cat 6А modul, shielded, све 
предвиђено за монтажу 

        

    ko
m 

12     

15. Напомена: 
Телекомуникациона утичница са 1xRЈ-45 
модула за монтажу у заједничку маску 
(уградња у модуо који испоручује извођач 
електроенергетских инсталација - модули 
специфицирани у пројекту енергетике) 
(утичнице поред табле и сл...)  

        

            

16. Набавка, испорука и постављање 
безхалогеног  S/FTP  кабла cat.6a, 500 
Mhz, 4x2xAWG-23. Кабл се поставља по 
PNK каналима, на зиду по обујмицама, у 
зиду под малтером и у подне каналице. 
На зиду по обујмицама и у зиду под 
малтером кабл се поставља кроз 
безхалогено ребрасто заштитно црево. 

        

    m 8.900     
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17. Савитљива инсталациона цев у HF 
изведби унутрашњег пречника:         

                   ∅36mm.  m 500     

                   ∅16mm m 600     

18.          Peč пресвојни каблови S/FTP cat.6a ko
m 

350     

19. Испитивање линкова и атестирање 
линија. 

пау
ш. 

1     

20.         Wireless Access Point сичан типу 
WAP321 

ko
m 

12     

21. Набавка,испорука и монтажа кабловских 
регала, од перфорираног челичног лима 
накнадно топло поцинкованог, за 
полагање каблова. Позиција обухвата 
регале, конзоле, стубове, елементе за 
спајање, угаоне елементе, “Т” елементе, 
торбан шрафове, матице, равне и 
звездасте подлошке и сав потребан 
материјал  за наставак и за извођење 
изједначења потенцијала регала. 
Оштећена места на регалима при 
монтажи заштитити од корозије. 
Потребно је положити регале следећих 
димензија:  

        

  PNK 200/60 за средња оптерећења типа 
MKS (слабе струје) m 310     

22. Остали ситан непредвиђени материјал ( 
шрафови, типле, обујмице, кабел-
уводнице, ранжирне жице, ознаке за UTP 
каблове, ...) (све у HF изведби) и радови 

пау
ш. 1     

23. Испитивање инсталације, обелезавање, 
ранзирање, прибављање атеста, 
спремно за употребу. 

пау
ш. 1     

24. Испорука материјала и уградња на месту 
датом у грaфичкој документацији, 
изводног телефонског концентрационог 
ормана, типа ITO-I, предвиђеног за 
монтажу у зид и опремљеног са 2x10x2 
раставних и 2x10x2 спојних реглета са 
конекторским прибором. 
Пре извођења ових радова консултовати 
се са Оператером телекомуникационих 
услуга за кога се определио Инвеститор 
односно Корисник објекта 

ko
mpl

. 1     

25. Испорука и полагање кабла 10x2x0,6 
mm2 за повезивање 
ITO и и rack ормана 01 на приземљу m 30     

26. Испорука материјала постављање и 
полагање PE цеви Ø110mm у већ 
припремљен кабловски ров и израда 
кабловске канализације за приводни TK 
кабал - поставити цев до регулационе 
линије. Позиција обухвата и ископ рова 
према свим важећим правилима. 

m 20     
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  Напомена: када Инвеститор буде знао 
тачан број телефонских прикључака, 
биће потребно понудити телефонску PBX 
централу      

УКУПНО I СТРУКТУРНО КАБЛОВСКИ СИСТЕМ SKS  :   

  II СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

1. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање  дан/ноћ мрежне камере, 3 
мегапиксела, у IP67 буллет кућишту, D-
WDR, ZDNR, 1/3'' CMOS чип са 
прогресивним скенирањем H.264/ 
H.264H/ MJPEG компресија, максимална 
резолуција 2304x1296 (3MP) у 20fpsи 
1920x1080 (1080p) у 25fps, ICR филтер, 
аутоматска контрола беле боје, 
аутоматска контрола појачања, 3D 
редукција шума, уграђен мегапикселни 
варифокални објектив 2,7 ~ 12mm, 
минимално осветљење 0 лукса, 
максималан домет IC диода 30 метара, 
ONVIF подршка, 12VDC / PоЕ напајање 
Одговарајуће као: ИПЦ-ХФW2320РП-ЗС 

ko
m 15     

2. Набавка, испорука, монтажа водоотпорне 
назидне дозне за сакривање каблова и 
конектора приликом инсталације камера 
Одговарајуће као PFA122 

ko
m 15     

3. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање 3 мегапиксела дан/ноћ 
мрежне камера у IP67 доме кућишту, D-
WDR, 3DNR, 1/3'' 3 MP CMOS чип са 
прогресивним скенирањем H.264/ 
H.264Х/ MJPEG компресија, максимална 
резолуција 2304x1296 (3MP) у 20fps и 
1920x1080 (1080п) у 25fps, ICR филтер, 
аутоматска контрола беле боје, 
аутоматска контрола појачања, 3D 
редукција шума, уграђен мегапикселни 
моторизовани варифокални објектив 2,7 
~ 12mm, минимално осветљење 0 лукса, 
максималан домет IC диода 60 метара, 
ONVIF подршка, Micro SD,Max 128GB 
12VDC / PoE напајање 
Одговарајуће као: IPC-HDW2320RP-ZS 

ko
m 31     

4. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање серверског рачунара: 
- procesor  Intel Xeon Quad Core E5-2407v2 
2,40GHz 
- RAM 8GB 
- могућност повезивања до 6x3.5" HDD 
- RAID 0/1/1+0,5 
- Win 10 Pro 
- предвиђен за монтажу у 19" rack орман, 
2U. 

ko
m 1     

5. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање  S-ATA hard diska, 3.5", 4TB, 
предвиђени за системе видео надзора. 

ko
m 4     
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6. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање brand name рачунара на коме 
се инсталира клијентски софтвер система 
видео надзора , i5 procesor, 4GB RAM, 
500GB HDD, Win8.1 Pro, са FULL-HD 
monitorom 24", са мишем и тастатуром. ko

m 1     

7. Набавка, испорука и постављање 
мрежног кабла S/FTP cat.6a, halogen free m 2.300     

8. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање RJ-45 modula S/FTP cat. 6a, 
за постављање на позицијама камера. 

ko
m 46     

9. Остали ситан и неспецифиран материјал пау
ш.       

10. Програмирање система, пуштање у рад 
са издавањем записника о 
функционалном испитивању, обука 
корисника. 

пау
ш.       

УКУПНО II СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I СТРУКТУРНО КАБЛОВСКИ СИСТЕМ SKS   

II СИСИТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  5. СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

  СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА 

1. Микропроцесна централа Integral IP CXF 
у основној конфигурацији садржи:         

  -Метални кабинет, са отвором за интерни 
управљачки панел;         

  -B6-BCU-X2A матичну плочу са главним 
процесором. Матична плоча садржи 
конектор за прикључење интерног 
управљачког панела, MMI-BUS конектор 
за прикључење од 8 екстерних 
управљачких и LED панела, слот за 
меморијску SD картицу, USB1.1 interfejs 
за прикључење PC LAN interfejs. 
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  - B9-PSU напојну јединицу, са пуњачем 
батерија, карактеристика: улазни напон 
230Vac +10%/-15%, 47-63Hz, излазни 
напон 26,3Vdc-28,1Vdc, излазна струја 
4А, излази за спољне потрошаче 5 x 
27Vdc; 

        

  - 2 адресабилне X-Line петље, за 
прикључење до 250 адресних елемената 
у петљи (укупно 500 елемената); 

        

  - 5 програмбилних излазних релеа 
230V/3A; 

        

  - 2 мониторисана излаза за главну сирену 
и даљинску дојаву аларма;         

  - 2  мониторисана VdS улаза;         

  - слободан слот за прикључење: B6-DXI2 
модула са  2 додатне петље, B4-USI 
interfejs modula, B4-EIO улазно излазног 
модула. 

        

  - простор за 2 аку батерије 12V/18Ah за 
рад без мрежног напајања 72h+0,5h.         

  Централа поседује часовник реалног 
времена, бројач аларма, програмабилну 
двозонску зависност, програмабилно 
двостепено време кашњења и 
интервенције,  аутоматско препознавање 
запрљаности детектора, меморију 
аларма. 

        

  Димензије централе 
400x445x140(ВxШxД), челично кућиште 
црвене боје RAL 3000, IP заштита IP30, 
радна температура -5/+50°C, тежина 19kg 
(са батеријама). 

        

  Централа је произведена у складу са EN 
54-2, EN 54-4, EN54-13, VDE 0833, DIN 
14675 i EN 12094-1 стандардима. 

        

  Integral IP CX, Schrack-Seconet AG/Austrija         

    ko
m. 

1,00     

2. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање: 

        

  Акумулаторска батерија, 12V. 9Ah за 
резервно напајање система минимално 
72h сата у мирном и 30 минута у 
алармном режиму у случају испада 
мрежног напајања 

        

    ko
m. 

2,00     

3. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање: 
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  Адресабилни интерактивни 
мултикритеријумски оптичко-термички 
детектор у складу са EN54-5, EN54-7 i 
EN54-17 стандардима, са припадајућим 
подножјем, за рану детекцију почетних 
пожара са и без формирања дима, 
програмско додељивање адресе и 
аутоматско препознавање јединственог 
серијског броја детектора, механичка 
заштита: IP44 (са подножјем), LED 
индикатор видљив 360°, подножје 
поседује могућност обезбеђења против 
скидања детектора. 

        

   Детектор поседује напредне функције у 
сврху ране детекције и умањења појаве 
лажног аларма: константно мерење 
атмосферских параметара (температура, 
нагло повећање температуре, чистоћа 
ваздуха и сл.); функција за аутоматску 
интерактивну адаптацију амбијенталним 
условима без утрошка времена на 
програмирању параметара; аутоматско 
прилагођење прага осетљивости у 
зависности од температуре амбијента, 
детекција дима увек праћена провером 
температуре околине; динамичка 
процена нивоа сигнала; програмско 
подешавање прага аларма; интелигентна 
обрада сигнала; децентрализована 
интелигенција; локално складиштење 
свих података и догађаја; детектор 
поседује заштиту од кратког споја 
(изолациони прекидач) која у случају 
кратког споја или прекида петље 
обезбеђује локализацију грешке, без 
утицаја на остатак система; дозвољена 
влажност 70% перманентно, 95% 
краткотрајно, кућиште од АБС пластике. 

        

  Тип: MTD533X, Schrack Seconet ko
m. 

93,00     

4. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање: 

        

  Адресабилни ручни јављач пожара, у 
складу са EN54-11 и EN54-17 
стандардима; LED индикација стања; 
садржи интегрисани изолатор петље који 
у случају кратког споја или отворене 
линије обезбеђује несметан рад система; 
са кућиштем за уградну/надградну 
унутрашњу монтажу, IP24; са провидним 
заштитним поклопцем против ненамерног 
активирања. 

        

  Тип: MCP545-1R + PS200, Schrack 
Seconet 

ko
m. 

14,00     

5. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање: 
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  Адресабилни ручни јављач пожара, у 
складу са EN54-11 и EN54-17 
стандардима; LED  индикација стања; 
садржи интегрисани изолатор петље који 
у случају кратког споја или отворене 
линије обезбеђује несметан рад система; 
са кућиштем за уградну/надградну 
спољашњу  монтажу, IP67 са провидним 
заштитним поклопцем против ненамерног 
активирања. 

        

  Тип:  MCP545-1R + PS200, Schrack 
Seconet 

ko
m. 

1,00     

6. Набавка, испорука, монтажа и 
повезивање: 

        

  Алармна сирена са бљескалицом, 
конвенционалног типа,  за унутрашњу 
монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-
97dB/m, црвене боје, радна температура 
-10°/+55°C, степен заштите IP21, у складу 
са EN54-23 стандардом 

        

  Тип:  SONOSSBW ESFA 1000RRS, 
Schrack Seconet 

ko
m. 

5,00     

7. Набавка, испорука, полагање у спуштени 
плафон / испод завршне обраде плафона 
или зида (са означавањем) сигналног 
кабла J-H(St)H 2x2x0,8mm без халогених 
елемената, комплет са свим потребним 
радовима и помоћним монтажним 
прибором и материјалом без халогених 
примеса (укључујући HF флексибилне 
инсталационе цеви пречника 16mm). По 
постављању кабла, површину 
плафона/зида вратити у пређашње стање 
(гипсовањем, глетовањем и кречењем 
оштећеног дела). 

        

    m 670,00     

8. Набавка, полагање, означавање и 
спајање напојног кабла N2XH 3x1,5mm2, 
у малтер кроз положене HF флексибилне 
инсталационе цеви, комплет са свим 
потребним радовима и помоћним 
материјалом (укључујући HF 
флексибилне инсталационе цеви 
пречника 16mm). По постављању кабла, 
површину плафона/зида вратити у 
пређашње стање (гипсовањем, 
глетовањем и кречењем оштећеног 
дела). 

        

    m 50,00     
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9. Набавка, полагање у спуштени плафон / 
испод завршне обраде плафона или 
зида, са означавањем сигналног 
ватроотпорног кабла J-H(St)H 2x2x0,8mm 
FE180/E90  без халогених елемената, 
комплет са свим потребним радовима и 
одговарајућим помоћним монтажним 
прибором и материјалом. По постављању 
кабла, површину плафона/зида вратити у 
пређашње стање (гипсовањем, 
глетовањем и кречењем оштећеног 
дела). 

        

    m 150,00     

10. Безхалогено ребрасто флексибилно 
црево fi 18 

        

    m 700,00     

11. Сав неспецифирани монтажни и 
потрошни материјал као каблови 
разводне кутије, PVC везице, налепнице, 
типле, вијци, двострано лепљива трака и 
сл., а неопходан за постизање пуне 
функционалности и поштовања важећих 
техничких прописа у струци. 

        

    ком
плет 

1,00     

12. Набавка, уградња у постојећи разводни 
ормар јаке струје, означавање и спајање 
аутоматског осигурача за прикључење 
напојног кабла ватродојавне централе, 
комплет са свим потребним радовима и 
помоћним материјалом: Аутоматски 
осигурач 10А 

        

    ko
m 

1,00     

13. Испитивање инсталације система за 
аутоматску дојаву пожара са 
састављањем Записника о 
функционалном испитивању 

        

    ком
плет 

1,00     

14. Програмирање параметара рада 
централе и софтверске апликације с 
уношењем корисничких података 

        

    ком
плет 

1,00     

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

        

    ком
плет 

1,00     

16. Обука корисника за руковање система за 
аутоматску дојаву пожара. Испорука 
техничке документације и атеста. 
Испорука Књиге одржавања. 

        

    ком
плет 

1,00     
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17. Стручна помоћ у периоду уходавања 
система за аутоматску дојаву пожара         

    ком
плет 

1,00     

18. Издавање атеста функционалности 
система (Записника/Извештаја о 
стручном налазу) за предметне стабилне 
системе за аутоматско откривање и 
дојаву пожара, од стране овлашћене 
установе. 

        

    ком
плет 1,00     

19. ситан и везни материал 
(шрафови,маказе, угловници,...)         

    пау
ш. 

%     

20. Полагање и повезивање         

    пау
ш. 

%     

УКУПНО   :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I СТРУКТУРНО КАБЛОВСКИ СИСТЕМ SKS   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  
          

  6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  I ПОДСТАНИЦА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

1. Набавка и уградња плочастог 
раставлкивог измењивача топлоте, TR 
200-044; EURO HEAT  или одговарајући 

        

            

  823 kW;  primar 110/70°C, sekundar 
45/65°C; 18,26/35,92 m3/h; Δp=5,4/19,5 
kPa 

        

  Снага измењивача треба да има 20% 
резерве у односу на прорачун         

  Проверити параметре измењивача на 
температури спољашњег ваздуха од 50C: 
температура полаза примара је 62,10C  , 
тепература потиса секундара 48,20C 
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ko
m 

1     

2. Набавка и монтажа манометра Ø100, са 
манометарском славином          

            

  опсег 0 - 16 bara ko
m 

2     

  опсег 0 - 10 bara ko
m 

3     

3. Набавка и монтажа равног живиног 
термометра у месинганој чаури:         

            

  мерни опсег 0-150º C ko
m 

2     

  мерни опсег 0-100º C ko
m 

3     

4. Набавка и уградња пролазног вентила са 
електропогоном,DANFOSS, или 
одговарајуће 

        

            

  VB2 DN50, електромоторни погон AMV 20 ko
m 

1     

5. Набавка и уградња сензора         

            

  сензор радни, цевни  ESMU 100 са 
чауром за уронски сензор 

ko
m 

3     

  Трансмитер притиска MBS 3000;  0-16 
bara 

ko
m 

2     

  Трансмитер притиска MBS 3000;  0-6 bara ko
m 

1     

  сензор спољни ESMT 1 ko
m 

1     

6. Набавка и монтажа контролера BAS 1020, 
DANFOSS или одговарајуће 
Контролер треба да испуњава услове 
дефинисане у Правилима о раду 
дистрибутивног система топлотне 
енергије, ЈКП Топлификација, Ср. 
Митровица: 
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  могућност независног регулисања 
најмање два грејна круга 
подешава температуру воде у секундару 
у зависности од спољне температуре, а 
преко пролазног регулационог вентила 
ограничава највишу температуру у 
разводу секундара 
омогућава управљање преко криве 
грејања од минимум девет тачака која се 
задаје преко преносног терминала, 
SCAD-e или било ког интернет 
претраживача 
омогућава дневно, недљно имесечно 
програмирање рада појединачних грејних  
кругова 
сат и датум реалног времена са 
батеријским бекапом,обезбеђено 
батеријско напајање 
могућност комуникације са фреквентно 
регулисаним циркулационим пумпама 
могућност повезивања са ручним 
терминалом за локално подешавање 
обезбеђен софтвер ( OPC server ) за 
приступ постојећем систему за даљински 
надзор и управљање - Wonderware Run 
Time In Touch SCAD 

        

  могућност приступа контролеру преко 
стандардног интернет претраживача 
могућност комуникације са диспечерским 
центром 
могућност слободног креирања 
графичког приказа топлотне подстанице 
приликом web  приступа 
могућност комуникације са мерилом 
топлоте (RS232 серијска веза или Mbus 
комуникација) у топлотној подстаници и 
интерним мерилима топлоте сваке 
засебне целине 
одговарајући број аналогних улаза 
основног модула 
одговарајући број аналогних излаза 
основног модула 
одговарајући број дигиталних улаза 
одговарајући број дигиталних излаза 

        

  
  

ком
п. 

1,00     

7. Конфигурација 4G рутера. Набавка 
рутера није обухваћена понудом         

    пау
ш. 

1     

8. Израда и монтажа разводног ормана 
аутоматике топлотне подстанице, 
испорука и полагање каблова и 
кабловских траса, повезивање ормана и 
опреме у пољу, пуштање комплетног 
система у рад. Обука кадрова 
инвеститора. Израда и испорука техничке 
документације. 
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    пау
ш. 

1     

9. Израда софтвера за локални рад 
контролера. 

        

    ком 1     

10. Израда SCADA и WEB апликације за 
даљински надзор и управљање 
топлотном подстаницом на постојећој 
платформи ЈКП Топлификација, Ср. 
Митровица 

        

    пау
ш. 

1     

11. Набавка и уградња калориметра 
KAMSTRUP MULTICAL 602, ili 
ekvivalentno 

        

  Q=25m3/h, DN65         

  DATA Картица RS232 za M602         

  DATA RS 232 комуникациони кабел ком
п. 

1     

12. Израда и монтажа цевних проширења  
DN80 x 300 mm за монтажу термометара, 
манометара и сензора 

        

    ком 2     

13. Испорука и монтажа експанзионе посуде 
ELBI DL CE 1000 или одговарајуће         

  Vn = 980 litara ком 1     

14. Испорука и уградња вентила сигурности         

  1" ком 1     

15. Набавка и монтажа циркулационих пумпи 
производње WILO или одговарајуће, 
комплет са контраприрубницама и 
прирубничким сетовима. Једна пумпа је 
радна, друга резервна 

        

   STRATOS 50/1-8  PN 6/10;  V = 8,364 m³/h   
P= 53,6 kPa ком 2     

  STRATOS 80/1-6  PN 6;  V = 24,123 m³/h   
P= 45 kPa ком 2     

16. Набавка и монтажа мерача протока воде, 
за температуре до 70ºC, притисак до 16 
бара 

        

  1/2" ком 1     

17. Испорука и уградња хидрауличне 
скретнице са 4 прикључка DN100, 
изолована минералном вуном 100 mm у 
плашту од поцинкованог лима, комплет 
са одзрачним вентилом и са славиницом 
за пуњење и пражњење,са ревизионим 
отвором, Maring или одговарајуће 

        

  HW 200R; проток воде до 28 m3/h ком
п. 

1     

18. Испорука и уградња преструјног 
вентила,DN32         

    ком 1     

19. Израда и монтажа одзрачних посуда, 
комплет са цеви DN15 и славином 1/2"         
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  DN 150 x 200 mm ком 4     

  DN 200 x 300 mm ком 2     

20. Израда и монтажа одмуљних посуда, 
комплет са прирубницом и прирубничким 
сетом, прикључцима 2x1/2", 1x3/4" i  
2xDN65 

        

            

  DN 150 x 300 mm ком 2     

21. Испорука и уградња ручног регулационог 
вентила, DANFOSS или одговарајуће         

  MSV F2 DN65 NP16, при протоку18,6 m³/h, 
пад притиска 7 kPa, позиција ручице 7 ком 1     

22. Набавка и монтажа запорних вентила, 
комплет са контраприрубницама и 
прирубничким сетом, за навојне - са 
прибором за монтажу 

        

  DN100 NP6 ком 9     

  DN65 NP16 ком 4     

  DN65 NP6 ком 6     

  DN50NP6 ( по једна слепа 
контраприрубница) 

ком 2     

  DN20NP16 ком 2     

  DN15NP6 ком 6     

  R5/4" ком 2     

  R1/2" ком 6     

23. Испорука и уградња неповратног 
вентила, комплет са контраприрубницама 
и прирубничким сетом 

        

  DN65NP16 ком 1     

24. Испорука и уградња одвајача нечистоће, 
комплет са контраприрубницом и 
прирубничким сетом 

        

  DN100NP6 ком 1     

  DN65NP16 ком 1     

  DN 15NP16 ком 1     

25. Испорука и уградња балансних вентила         

  DN 100NP6 ком 1     

  DN 65NP6 ком 1     

26. Испорука и монтажа разделника и 
сабирника, DN 300 x1000 mm, са два 
прикључка DN 100, по једним DN 65 и DN 
50,  прикључцима  1/2" за термометар, 
манометар и  за PIP славину 

        

    ком 2     

27. Испорука и уградња гумених 
компензатора са антивибрационим 
спојницама 

        

  DN 80NP6 ком 4     

  DN 50NP6 ком 4     

28. Набавка и монтажа балансног сета (са 
навојним прикључком) са 
позиционирањем, PN 6. 
Сетови служе за мерење и подешавање 
пројектованих протока и монтирају се на 
повратне цевоводе  почетних деоница. 
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Произвођач је "ТА” Шветска, или 
одговарајући. 

  2" ком 1     

  6/4" ком 1     

  5/4" ком 3     

  1" ком 2     

  3/4" ком 1     

29. Набавка и монтажа кугластих славина, за 
воду, навојних са лептир ручицом, са 
интегрисаном славиницом за пражњење 
Монтирају се на полазне цевоводе и 
повратне цевоводе, поред балансних 
вентила 

        

  2" ком 2     

  6/4" ком 2     

  5/4" ком 6     

  1" ком 4     

  3/4" ком 2     

30. Набавка и монтажа челичних бешавних 
цеви, према SRPS C.B5.221.         

   DN100  (Ø114,3x3,6) m 24     

   DN65  (Ø76,1x2,9) m 42     

   DN50  (Ø60,3x2,9) m 24     

   DN40  (Ø48,3x2,6) m 48     

   DN 32   (Ø 42,3 x 3,25 ) m  246     

   DN 25  (Ø 33,7 x 3,25 ) m  162     

   DN20  (Ø26,9x2,3) m 258     

   DN 15   ( Ø 21,3 x 2,65 ) m  990     

31. Набавка и монтажа фазонских комада (Т 
комади, редукције , колена, шелне...) . У 
цену урачунат и помоћни материјал за 
монтажу и спајање.  

        

  50% од претходне ставке   0,5     

32. Чишћење челичном четком и 
минизирање 2x комплетне цевне мреже, 
разделника и сабирника 

        

    m2 180     

33. Бојење цеви и  арматуре за 
одзрачивање у подстаници, завршном 
бојом у 2 премаза.Боја мора бити 
отпорна на влагу и примерена за 
температуре до 110C. Бојење цевне 
мреже и опреме у подстаници према 
захтевима испоручиоца топлотне 
енергије - ЈКП Топлификација, 
дефинисаним у Прaвилима о раду 
дистрибутивног система топлотне 
енергије 

        

    m2 5     
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34. Бојење цевне мреже завршном бојом у 
два премаза         

    m2 175     

35. Набавка и монтажа изолације од 
минералне вуне дебљине 50mm у плашту 
од Al лима, дебљине 0,8 mm  

        

    m2 10     

36. Израда конзола и носача од 
профилисаног челика за постављање 
елемената подстаница. Чишћење и 
фарбање основном и завршном бојом 

        

    kg 70     

37. Пробијање међуспратне  конструкције 
ради пролаза цеви , обавијање цеви 
таласастом хартијом и накнадно завршно 
поправљање отвора. Комплет са 
набавком и постављањем одговарајућих 
цевних "розета". Отвор је за просечну цев 
DN  20. 

        

    ko
m 

150     

38. Испорука и монтажа алуминијумских 
радијатора GLOBAL или одговарајуће         

  VOX800 чл 683     

  VOX 600 чл 1.311     

39. Паковање радијаторских батерија 
,израда радијаторских веза, испорука и 
уградња радијаторског прибора: 
радијаторске редукције, чепови, спојнице, 
дихтунзи, елементи за вешање и 
ослањање радијатора 

ком 133     

  Испорука и уградња радијаторских 
вентила, 1/2" ком 133     

  Испорука и уградња радијаторских 
навијака, 1/2" ком 133     

  Испорука и уградња одзрачних славина, 
1/2" 

ком 133     

  Испорука и уградња  PIP славина, 1/2" ком 133     

40. Испирање челичне инсталације         

    пау
ш. 

1     

41. Испитивање инсталација према 
техничким условима из пројекта, хладна и 
топла проба, подешавања инсталација 

        

    пау
ш. 

1     

42. Merenje i podešavanje projektovanih 
protoka tople vode na svim cirkulacionim 
krugovima konstantnog protoka. 
Podešavanja proveriti u grejnoj sezoni. 
Izveštaj dostaviti i JKP Toplifikacija 

        

    ko
m 

8     
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43. Obeležavanje natpisnim pločicama sve 
opreme i glavnih cevovoda u podstanici.         

    пау
ш. 

1     

44. Израда документације која обухвата 
атесте, резултате испитивања, упутства 
за руковање и одржавање, шеме 

        

    пау
ш. 

1     

45. Израда пројекта изведеног објекта         

    пау
ш. 

1     

46. Транспортни трошкови         

    пау
ш. 

1     

47. Припремно-завршни радови у вези са 
отварањем и затварањем градилишта.         

    пау
ш. 

1     

УКУПНО I ПОДСТАНИЦА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА  :   

  II ЦЕВНА МРЕЖА 

  МАШИНСКИ РАДОВИ 

1. Испорука и монтажа предизолованих 
челичних бешавних  цеви. 
Предизоловане цеви морају 
задовољавати европске норме EN  253. 
Заваривање вршити према стандардима 
и прописима за ову врсту цевовода. 

        

     - DN65 ( Ø 76,1x2,9mm ) / DA140 m' 24,00     

2. Испорука и монтажа предизолованих 
цевних лукова R=1,5ДD, према стандарду 
EN 448;а=90º 

        

     - DN65 ( Ø 76,1x2,9mm ) / DA140 ko
m 

2,00     

     - DN65 ( Ø 76,1x2,9mm ) / DA140 - 
продужени 

ko
m 

4,00     

3. Испорука и монтажа једноделне 
термоскупљајуће спојнице која се састоји 
из: PEHD обложна цев, PEHD 
термоскупљају}а спојница, заптивна 
трака, PUR пена компонента А, PUR пена 
компонента Б, према стандарду EN 489 

        

     - DN65 ( Ø 76,1x2,9mm ) / DA140 ko
m 

8,00     

4. Испорука и монтажа гредица од 
екструдиране тврде пене, за монтажу 
предизолованих цеви. Димензије 
100x100x1000 mm 

        

    ko
m 

10,00     

5.  
Испорука и монтажа завршне капе за 
предизоловане цеви  
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     - DN65 ( Ø 76,1x2,9mm ) / DA140 ko
m 

4,00     

6. Радиографско снимање од стране 
овлашћене институције ~30% заварених 
спојева . 

        

    ko
m 

4,00     

7. Испитивање инсталације на чврстоћу и 
заптивеност         

    пау
ш. 

1,00     

8. Чишћење и испирање топловодне мреже         

    пау
ш. 

1,00     

9. Геодетско снимање топловодне мреже. 
Извештај у писаној и електронској форми         

    m 10,00     

10. Припремно завршни радови и 
транспортни трошкови.         

    пау
ш. 

1,00     

  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

11. Обележавање трасе са утврђивањем 
свих висинских кота и других потребних 
кота за почетак извођења радова. 

        

    m 10,00     

12. Георадарско снимање трасе топловода 
ради утврђивања положаја подземних 
инсталација на траси 

        

    m 10,00     

13. Разбијање конструкције тротоара 
машинским путем. Дебљина до 15 cm         

    m2 10,00     

14. Машински ископ рова у земљишту, 
потребне ширине по цртежу, са 
правилним одсецањем и планирањем 
бочних страна и дна канала до 1,5 m 
дубине. Машински ископ земље II 
категорије (80%) са ручном дорадом 
(20%). Ископ радити са правилним 
одсецањем и планирањем бочних страна 
и дна на пројектовану коту. 
У цену урачунат и одвоз преостале 
земље на други део парцеле ради 
нивелисања терена са утоваром, 
истоваром и грубим планирањем земље. 
У ископ су урачунати и ископи варних 
јама, величине до 1,5x1,5x1,5 m. Копају се 
на местима спајања топловода 
Обрачун по m3 финално изведене 
позиције, мерено у збијеном стању. 

        

    m3 12,00     

15. Ручни ископ земље на местима где није 
могуће машинским путем и на местима 
где се вреловог укршта са подземним 
инсталацијама.  
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    m3 1,00     

16. Набавка, транспорт и разастирање песка 
(крупноћа зрна 0-4 mm) на дно канала мин 
д=10 cm, као подлога за цеви. После 
извршене монтаже цеви разастирање 
песка са набијањем, до модула 
стишљивости Ме=40 MPa. Испитивање 
вршити методом кружне плоче. 

        

    m3 3,00     

17. Набавка и постављање траке за 
обележавање трасе топловода. Трака се 
поставља изнад сваке цеви посебно. 

        

    m 20,00     

18. Чишћење канала после ископа због 
урушавања материјала из ископа и 
постављање подметача. 

        

    h 1,00     

19. Снижавање нивоа подземне воде ( ако се 
за то укаже потреба) технологијом којом 
извођач располаже. Обрачун снижавања 
нивоа подземне воде се ради по 
часовима. Обавезно је да Надзорни орган 
врши контролу и овери утрошак времена. 

        

    h 2,00     

20. Пробијање подземног зида  објекта  за 
уградњу заптивача у зиду за пролаз 
предизолованих цеви. У цену урачунато 
постављање и заптивање у зиду. 

        

    ko
m 

4,00     

21. Набавка, транспорт, постављање и 
уклањање  прелаза  преко рова 
топловодног канала. 

        

    ko
m 

1,00     

22. Затрпавање рова земљом, са набијањем, 
до нивоа околног тла.Транспорт 
преостале земље на други део парцеле 
ради нивелисања терена 

        

    m3 9,00     

23. Припремно завшни и мањи непредвиђени 
радови настали приликом извођења 
радова на траси топловода. 

        

    пау
ш. 

1,00     

УКУПНО II ЦЕВНА МРЕЖА  :   

  III ВЕНТИЛАЦИЈА 
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1. Испорука и уградња рекуператора, 600 
m³/h, JAKKA, тип JRH72N  800, или 
одговарајуће. Комплет са JAKKA PRO 
Kontrolerom, JAKKA Reostatom REM-2,5N 
електрогрејачем 2кW, свим  радним и 
сигурносним елементима потребним за 
аутоматски рад,филтерима за ваздух, 
елементима за вешање, носачима. 
Расположиви екстерни притисак потисног 
и одсисног вентилатора, при протоку 
600m³/h, 110Pa. 

        

    ko
m 

1     

2. Испорука и уградња каналских 
вентилатора, S&P или одговарајуће         

  TD 160/100; 50m3/h; 40Pa;  ko
m 

5     

3. Испорука и уградња регулатора броја 
обрта вентилатора, S&P или 
одговарајуће, уградња на зид 

        

  COM-2 ko
m 

5     

4. Испорука и уградња вентилационих 
спиро канала, комплет са фазонским 
комадима и материјалом за спајање, 
вешање, причвршћење и заптивање 

        

  Ø200 m 20     

  Ø100 m 55     

5. Испорука и монтажа анемостата, Trox, tip 
ADLQ-ZH/500,, или одговарајуће. Проток 
600 m³/h, комплет са  пленумом са 
прикључком Ø 200 

        

    ko
m 

1     

6. Испорука и уградња одсисне једнореде 
решетке 525x225mm. Проток 600 m³/h, 
комплет са  пленумом са прикључком Ø 
200 

        

    ko
m 

1     

7. Испорука и уградња једнореде 
решетке,са пленумом и прикључком 
ø200, пластифициране у боји према 
захтеву архитекте, са заштитном 
мрежицом 

        

  425 X 225 mm ko
m 

2     

8. Испорука и уградња једнореде 
решетке,са пленумом и прикључком 
ø100, пластифициране у боји према 
захтеву архитекте, са заштитном 
мрежицом 

        

  
225 X 225 mm 

ko
m 

1     

9. Испорука и уградња преструјне решетке, 
пластифициране у боји по избору 
архитекте 
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300x150 

ko
m  

5     

10. Испорука и уградња неизолованих 
флекси црева 

        

  Ø200 m 2     

  Ø100 m 5     

11.  Испорука и уградња металних 
вентилационих вентила, 
пластифицираних у боји према захтеву 
архитекте 

        

  
ø100 

ko
m 

5     

12. Испорука и уградња вентилационе луле 
са заштитном мрежицом. 

        

  
Ø100 

ko
m 

4     

13. Испорука и монтажа плочасте изолације 
са парном браном.Отпорност на ватру: 
SRPS J U1 055 - класа B1, тешко 
запаљив, не капље, не поспешује пламен, 
самогасив. Комплет са оригиналним 
лепилом и лепљивом траком. 
Постављање у свему према упутству 
произвођача.  Изолују се усисни и 
потисни канали од спољне решетке до 
прикључака на рекуператоре. Дебљина 
изолације 6mm. Постављање у свему 
према упутству произвођача.  

        

    m2 8     

14. Бушење унутрашњих преградних зидова 
и фасаде  за пролаз инсталација и 
монтажу решетки. Отворе, након 
завршетка радова, обрадити како би се 
задовољили естетски захтеви и 
остварила потребна заптивеност.  

        

  
  

ko
m 

20     

15. Израда елабората о извршеном мерењу 
и регулацији протока по системима, у три 
примерка. Мерења врши акредитована 
лабораторија 

        

  
  

пау
ш. 

1     

16. Израда пројекта изведеног објекта - 
уношење измена насталих у току 
извођења у примерак пројекта. Измене се 
уносе у електронску или папирну форму 
пројекта, у зависности којом формом 
располаже извођач радова. Унете измене  
оверава одговорни извођач радова и 
према њима се израђује Пројекат 
изведеног објекта. 

        

    пау
ш. 

1     

17. Израда документације која обухвата 
атесте, упутства за руковање и 
одржавање, шеме, обука особља 
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    пау
ш. 

1     

УКУПНО III ВЕНТИЛАЦИЈА  :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I ПОДСТАНИЦА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА   

II ЦЕВНА МРЕЖА   

III ВЕНТИЛАЦИЈА   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  7. ЛИФТ 

  
I ЛИФТ-ИСПОРУКА И УГРАДЊА 

1. Техничке карактеристике и 
спецификација опреме лифта         

  "Врста лифта / ком./ ознака:  ПУТНИЧКИ 
ЛИФТ  /  ком. 1  /  - 
Погон:  Електрични, 2:1,MRL 
Носивост:   Q=630 kg / 12 особа 
Број станица:   3  (0, 1, 2) 
Главна станица:  0. (приземље) 
Број прилаза:  3   (са исте стране) 
Брзина вожње:  v=1,00 m/s   (VVVF) 
Висина дизања:  Х=7800 mm 
Команда / управљање:  Микропроцесор / 
Сабирно  
Додатно:  аутоматска нужна вожња,  
пожарни режим рада лифта,  
приоритетна вожња                                                                  
Радна средина:  Нормална - опрема и 
уређеји са суве просторије" 

        

  Позиција управљања:                                                               
- споља и из кабине - нормална вожња 
- са крова кабине и из јаме окна - 
сервисна вожња 
- из командног ормана - ручна вожња 
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  Управљачки и сигнални елементи:   У 
кабини - дугме за избор станице, сигнал 
потврду пријема позива, дисплеј 
положаја кабине, стрелице смера вожње, 
индикатор преоптерећења, дугме 
отварање врата, дугме  затварање врата, 
дугме аларм  (веза кабина – командна 
соба), интерфон  (веза кабина – командна 
соба), прекидач вентилатора, кључ брава 
приоритетне вожње, нужно светло 
На станицама - позивна дугмад, стрелице 
смера вожње, дисплеј положаја кабине 
Напомена:  све команде рељефне – 
Брајово писмо, јачина нужног осветљаја 
минимално 5 lx у кабини и на крову 
кабине; 

        

  Погонска машина: Безредукторска са 
синхроним, V3F електромотором: 
3x230/400 V, N=4,0кW, ln=10,7 А, lp=20 А, 
n=159 мин-1, 180 uklj/h, А3 функција 

        

  Електрични прикључак, инсталације и 
уређаји: Напон 3x400/230 V, 50Hz , са 
топљивим осигурачима 3x16 А, напојни 
кабл сходно електро пројекту (дозвољен 
пад напона 5%) 
Напојно-командни орман 1 ком - комплет 
Инвертер за V3F регулацију 1 ком – 
комплет 
Регистар управљацка кутија 1 ком. - 
комплет 
Позивне кутије 3 ком. - комплет 
Електро-инсталација - 1 комплет 
Расвета возног окна са наизменичним 
прекидачем у командном орману и јами 
окна,  
Функција аларма према SRPS EN 81-
28:2010 
У јами окна прекидач СТОП (ком. 1), шуко 
прикључницом са заштитним контактом И 
команда сервисне вожње; 
Електрична инсталација за суви простор; 
Повезивање металних маса у јами и врху 
возног окна и прикључење на систем за 
изједначавање потенцијала;  
Повезивање металних маса у јами и врху 
возног окна и прикључења на темељни 
уземљивач објекта;  
Остало: крајни и предкрајњи прекидачи у 
возном окну, станични прекидачи,  
електрични сигурносни контакти, пратећи 
кабел кабине, пластични канали за 
полагање електро проводника; 

        

  Носећа ужад:  д=6.5 mm,  ком.6 - комплет 
- помоћне ужетњаче  D240, (кабина - 
ком.2, противтег - ком.1) 
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  Вођице: Кабине: Т 75 x 62 x 10mm,   
DBG1200mm 
           Противтега:Т 50 x 50 x 5 mm,dbg 
1000mm 
-максимално растојање конзола вођица 
2000mm 

        

  Граничник брзине:  Постављен на носач у 
врху окна, са ужетом и затезним котуром 
ужета у јами окна. Граничник брзине са 
атестом, подешен за називну брзину и 
пломбиран. Даљинска контрола 
граничника брзине из напојно-командног 
ормана. 

        

  Хватачки уређај: Са поступним кочењем - 
комплет 
Одбојник:  Без пригушења - гумени 
буфери D125/Х80 mm, са максималним 
ходом сабијања 72mm. Положај и висина 
стуба одбојника према Графичкој 
документацији пројекта. 

        

  Врата возног окна: Аутоматска, телескоп, 
2-панелна, металне изведбе, Е90,  ком. 2 
- комплет 
-  димензије:  800/H2000 mm   
-  завршна обрада – епокси RAL 

        

  Кабина:  Метална, стандардна – 
каталошка, са једним улазом 
- дим. 1100 x 1400 x Х2200 mm (H2075 до 
спуштеног плафона) 
Странице кабине – инокс брушени, Под – 
чепаста гума, Плафон – плексиглас у 
делу иноx оквиру, Осветљење 
електрично индиректно у делу спуштеног 
плафона  (јачина осветљаја мин. 100 lx на 
висини 1m од пода кабине), Нужно светло 
у кабини и на крову кабине (јачина 
осветљаја мин. 5 lx на висини 1m од пода 
односно таванице кабине), Регистар 
управљачка кутија – верикална, инокс, 
Огледало  (ламинарно стакло) – 1/2  
задње странице кабине, Рукохват - 
испред огледала – изведба инокс брушен, 
Вентилација – принудна – са аксијалним 
вентилатором, Остало: аларм,  заштитна 
ограда (Х=750 mm), ивичњак по ободу 
таванице висине 100 mm, контрола пуног 
оптерећења 

        

  Врата кабине:  Аутоматска, телескоп, 2-
панелна, V3F, ком.1 
- димензије:  800/Х2100 mm  
- изведба панела врата – инокс брушени 
- додатно – заштитни фотосноп улаза 

        

  Противтег:   Комплет са рамом, теговима 
и припадајућом опремом         
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  Возно окно:  Армирано бетонске изведбе  
- основа:  1600 x 2000 mm 
- дубина јаме: 1500 mm  /  врх окна: 3560 
mm   
Јама окна хидроизолована. Приступ у 
јаму металним лествама са продуженим 
рукохватом 1,1m изнад нивоа најниже 
станице. У нивоу најниже станице 
пењалице, наизменични прекидач, 
прекидач СТОП (ком. 1), полуга за 
одбрављивање прилазних врата. У врху 
окна монтажне куке 0.5t  - ком.1 и 1.0т – 
ком.3 и отвор (30x30 cm) за вентилацију 
окна – обавеза Инвеститора. Осветљење 
возног окна бродским светиљкама. 
Јачина осветљаја минимално 50lx на 
висини 1,0m од таванице кабине и дна 
јаме окна а у осталим просторима 20lx  

        

  Машински простор - простор врх окна и 
простор испред напојно команадног 
ормана лифта који је постављен поред 
врата највише станице  (MRL).  
- температура машинског простора од +5 
до +40 0C  
- мин. јачина освељаја радног дела маш. 
простора 200 lx 
- поред напојно-командног ормана 
постављен PP-апарат 

        

  Радови укључују - у свему према важећим 
прописима и стандардима:   израда и 
испорука опреме лифта, транспорт, 
монтажа, израда документације 
изведеног стања, израда упутстава за 
руковање и одржавање, атестирање од 
стране Именованог тела, пуштање у рад 

        

  
 

ko
m 

1,00     

УКУПНО I  :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I ЛИФТ-ИСПОРУКА И УГРАДЊА   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  8. ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА 

  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
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I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1. ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ         

  Геодетско обележавање површина преко 
детаљних тачака ситуационог и 
нивелационог плана и попречних 
профила датих у пројекту. 
Пре почетка извођења радова, Извођач је 
дужан да успостави и осигура мрежу 
сталних тачака у зони градилишта, да 
изврши геодетско обележавање објеката, 
траса саобраћајница и свих осталих 
укрсних места предвиђених пројектном 
документацијом, а посебно да обележи 
укрсна места са постојећим 
инсталацијама. 

        

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције.   

m' 230,00     

2. КРЧЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ СА УТОВАРОМ И 
ТРАНСПОРТОМ         

  Позиција обухвата крчење шибља, 
корова, као и преосталог органског и 
неорганског отпада који је присутан на 
планираним зеленим површинама, а пре 
опчињања радова. Затим утовар и 
транспорт на депонију. 

        

  Обрачун паушално по м² .  m² 3.312,00     

3. УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАДЕ         

  Уклањање постојеће ограде и транспорт 
на депонију.         

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције.  

m1 15,00     

4. РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПЕШАЧКИХ 
СТАЗА 

        

  Уклањање постојећих пешачких стаза.         

  Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције 

m' 100,00     

5. РУШЕЊЕ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СПОРТСКОГ ТЕРЕНА         

  Уклањање дела постојећег спортског 
терена. 

        

  Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције. 

m2 735,00     

6. ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ 
ПОКЛОПАЦА         

  Висинско регулисање шахт поклопаца 
инсталација које се налазе на траси 
пројектованих саобраћајних и пешечаких 
површина. 

        

  Обрачун по комаду комплет изведене 
позиције.    

ko
m 

3,00     

7. ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА 
НАСТАВАК АСФАЛТНИХ РАДОВА         

  Припрема радних спојева за наставак 
асфалтирања.         
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  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције.     

m1 35,00     

8. УКЛАЊАЊЕ СТУБА РАСВЕТЕ 
        

  Уклањање стуба расвете.         

  Обрачун дати паушално.   пау
ш. 

1,00     

УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  :   

  
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1. СКИДАЊЕ ХУМУСА         

  Скидање хумуса         

  Обрачун по м3 комплет изведене 
позиције.   

m3 880,00     

2. ШИРОК ИСКОП И ИСКОП 
ПОВРШИНСКОГ СЛОЈА МАТЕРИЈАЛА         

  Широк ископ земље 2-3 категорије, 
машинким путем (80%) са ручном 
дорадом (20%) 

        

  Обрачун паушално по м3 .  m3 530,00     

3. РУЧНИ ИСКОП         

  Ручнии ископ         

  Обрачун по м3 комплет изведене 
позиције.   

m3 25,00     

4. НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОДТЛА-
ПОСТЕЉИЦЕ         

  Набијање и ваљање подтла постељице.         

  Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције 

м2 1.320,00     

5. ТРАНСПОРТ ИСКОПАНОГ МАТЕРИЈАЛА         

  Позиција обухвата утовар и транспорт 
ископаног материјала са разастирањем 
на депонији. 

        

  Обрачун по м3комплет изведене позиције m3 1.410,00     

УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  :   

  
III ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

1. ИЗРАДА СЛОЈА ПЕСКА         

  Израда слоја песка.         

  Обрачун по м3 у збијеном стању.         

  саобраћајнице д=30 cm m3 400,00     

  тротоар д=30 cm m3 350,00     

2. ИЗРАДА СЛОЈА ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 
0/63 ММ         

  Израда слоја дробљеног камена 0/63mm         

  Обрачун по м3 у збијеном стању.         

  саобраћајнице д=25 cm m3 330,00     

  тротоар д=20 cm m3 216,00     

3. ИЗРАДА СЛОЈА ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 
0/31,5 ММ         
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  Израда слоја дробљеног камена 
0/31,5mm 

        

  Обрачун по м3 у збијеном стању.         

  саобраћајнице д=15 cm m3 180,00     

  тротоар д=10 cm m3 100,00     

4. ИЗРАДА СЛОЈА BNS 22,D=6CM         

  Израда слоја BNS 22         

  Обрачун по м2 изведеног слоја. m2 1.100,00     

5. ИЗРАДА СЛОЈА AB11,D=4CM         

  Израда слоја BNS 11         

  Обрачун по м2 изведеног слоја. m2 1.100,00     

6. ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД БЕХАТОН 
ПЛОЧА Д=6CM НА ПОДЛОЗИ ОД РИЗЛЕ 
Д=4CM  

        

  Израда тротоара.         

  Обрачун по м2 изведеног тротоара. m2 900,00     

7. ПОЛАГАЊЕ СИВИХ БЕТОНСКИХ 
ИВИЧЊАКА 18/12         

  Полагање сивих бетонских ивичњака.         

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције.    

m' 725,00     

8. ПОЛАГАЊЕ СИВЕ БЕТОНСКЕ 
КАНАЛЕТЕ 

        

  Полагање сивие бетонске каналете.         

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције.  

m' 65,00     

УКУПНО III ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  :   

  
IV ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА 

1. БЕТОНСКЕ ПОЛУЦЕВИ ПРЕЧНИКА Ф160 
MM         

  Бетонске полуцеви за заштиту 
инсталација 

        

  Обрачун по м1 комплет изведене 
позиције 

м1 100,00     

УКУПНО IV ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА  :   

  
V САДЊА САДНИЦА 

1. ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ         
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Набавка, транспорт и садња школованих 
дрворедних садница високих лишћара. 
Минимална старост садница је 12-15год., 
обима 18/20 цм на висини од 1м,  
уједначене висине са правилно 
развијеном крошњом, дебла чистог од 
грана до висине  2,5 м. Садњу обавити 
мешавином хумусне земље, тресетног 
ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом 
садње саднице затрпати до 2/3 дубине 
направљеном смешом, а горњу трећину 
обогатити додатком тресетног ђубрива у 
количини до 25 кг по садници. Уместо 
тресета може се користити и стајско 
ђубриво. Након садње садну јаму 
очанковати и обилно залити.   
Саднице се саде у оквиру садних јама на 
паркингу. Све радове извести у складу са 
општим условима за извођење радова 
озелењавања. 

        

  Обрачун по ком., комплет          

  Acer pseudoplatanus ком 3,00     

2. СРЕДЊЕ И НИСКО ЛИСТОПАДНО 
ДРВЕЋЕ 

        
 

Према дендролошком плану ископати 
садне јаме димензија 80x80x80 cm. Из 
јаме избацити стерилну земљу и отпатке 
и транспортовати. Садњу обавити 
мешавином хумусне земље, тресетног 
ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом 
садње саднице затрпати до 2/3 дубине 
направљеном смешом, а горњу трећину 
обогатити додатком тресетног ђубрива у 
количини до 10 kg по садници. Уместо 
тресета може се користити и стајско 
ђубриво. Након садње садну јаму 
очанковати и билно залити. Сваку 
садницу анкерисати са по 2 анкера 

        

  Обрачун по ком., комплет          

  Crataegus leavigata "Paul's scarlet' ком 6,00     

3. ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ          
Саднице треба да буду формиране са 
најмање 4 основна подједнако развијена 
избојка. Према дендролошком плану 
ископати садне јаме кружног облика 
димензија 50x50x50 cm.  Из јаме избацити 
стерилну земљу и отпатке и 
транспортовати. Садњу обавити 
мешавином хумусне земље, тресетног 
ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом 
садње саднице затрпати до 2/3 дубине 
направљеном смешом, а горњу трећину 
обогатити додатком тресетног ђубрива у 
количини до 4 kg по садници. Уместо 
тресета може се користити и стајско 
ђубриво. Након садње садњу јаму 
очанковати и обилно залити.  

        



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 151 од 183 

 

 

  Обрачун по ком., комплет          

  Aucuba japonica ком 4,00     

4. ШИБЉЕ          
Саднице треба да буду формиране са 
најмање 4 основна подједнако развијена 
избојка. Према дендролошком плану 
ископати садне јаме кружног облика 
димензија 50x50x50 cm.  Из јаме избацити 
стерилну земљу и отпатке и 
транспортовати. Садњу обавити 
мешавином хумусне земље, тресетног 
ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом 
садње саднице затрпати до 2/3 дубине 
направљеном мешом, а горњу трећину 
обогатити додатком тресетног ђубрива у 
количини до 4 kg по садници. Уместо 
тресета може се користити и стајско 
ђубриво. Након садње садну јаму 
очанковати и обилно залити.  

        

  Обрачун по ком., комплет          

  Buddleia davidii ком 9,00     

  Cornus alba "Sibirica" ком 16,00     

  Cornus stolonifera "Flaviramea" ком 4,00     

УКУПНО V САДЊА САДНИЦА  :   

  
VI ТРАВНАТЕ ПОВРШИНЕ 

1. ИЗРАДА ТРАВЊАКА СЕТВОМ СЕМЕНА          
Терен на којем се заснива травњак  мора 
бити очишћен од свих примеса органске и 
неорганске природе. Сетву извршити са 
35gr/m2, ручно из два правца, по мирном 
времену без падавина. Затрављену 
површину треба благо уваљати ручним 
ваљком, дрвеним или гвозденим, на 
тежини 20-30kg. Затим површину 
натопити финим млазом воде. 

        

  Обрачун по м2 m2 120,90     

УКУПНО VI ТРАВНАТЕ ПОВРШИНЕ   :   

  VII ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 

1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 
ЗЕЛЕНИЛА 

        



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 152 од 183 

 

 

 
Подразумева све операције одржавања и 
неге зеленила (заливање садница и 
травњака, орошавање, окопавање и 
плевљење, прихрањивање, формирање 
крошњи, живих ограда, кошење 
травњака, замена садница, заштита од 
болести и штеточина, заштита стабла и 
корена...) до техничког пријема или 12 
месеци. Инвестиционо одржавање укупно 
износи 20% од инвестиционе вредности 
озелењавања (подизање травњака + 
садња садница + малч) 

        

            

УКУПНО VII ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА   :   

  VIII ОСТАЛИ РАДОВИ 

  МОБИЛИЈАР      

1. КЛУПЕ ЗА СЕДЕЊЕ          
Конструкција се израђује се од флаха 
60x8mm и дебелозидних цеви Ф35mm. 
Седални део се израђује од сушеног 
дрвета без чвора, квалитетне завршне 
обраде и заштите премазима на воденој 
бази за спољну употребу у нијанси.  

        

  Обрачун по ком. ko
m 

25,00     

2. КОРПА ЗА ОТПАТКЕ-ЂУБРИЈЕРА          
Канта за отпатке са металним поклопцем 
и универзалном бравицом за отварање и 
пражњење лименог улошка. Комплетно 
се праве од металног флаха и 
пластифицирају у боју по жељи 
Инвеститора. По захтеву, могуће је 
радити и топло цинковање, као трајну 
заштиту од рђе. 
Димезије: 
Висина: 80 cm 
Горњи пречник: 45 cm 
Доњи пречник: 32 cm 
Тежина: 20 kg 
Запремина: 40 l 

        

  
Обрачун по ком. 

ko
m 

12,00     

УКУПНО VIII ОСТАЛИ РАДОВИ  :   

  IX РАЗНИ РАДОВИ 

1. УНОШЕЊЕ ИЗМЕНА У ПЗИ          
Уношење измена насталих у току 
извођења радова у примерак пројекта за 
Извођење. Измене се уносе у 
електронску или папирну форму пројекта, 
у зависности којом формом располаже 
извођач. Унете измене оверава 
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одговорни извођач радова и према њима 
се израђује пројекат изведеног објекта. 

  Обрачун паушално по ком. ko
m 

1,00     

УКУПНО IX РАЗНИ РАДОВИ   :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

III  ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ   

IV  ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА   

V  САДЊА САДНИЦА   

VI  ТРАВНАТЕ ПОВРШИНЕ   

VII  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА   

VIII ОСТАЛИ РАДОВИ   

IX РАЗНИ РАДОВИ   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  8. ВАТРОГАСНА ОПРЕМА 

1. Ручни апарат S-9A за почетно гашење 
пожара прахом под сталним притиском, 
капацитета 9kg. 

        

    ком 11,00     

2. Ручни апарат CO2-5 за почетно гашење 
пожара угљендиоксидом, капацитета 
5kg. 

        

    ком 1,00     

УКУПНО   :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

I ВАТРОГАСНА ОПРЕМА   

УКУПНО:   
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ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ::   

  

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

1 
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

2 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

5. СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА   

6. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

7. ЛИФТ   

8. ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА   

9. ВАТРОГАСНА ОПРЕМА   

УКУПНО:   

ПДВ 20%:   

УКУПНО СА ПДВ:   

 

 

 

 

 

 

У  ____________________________ 

Датум: _______________________ 

                                                                                                                       ПОНУЂАЧ  

                                                                                                      ______________________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 3. 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 

124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник РС", бр 86/15), Комисија за јавне набавке, наручиоца, припремила је 

понуђачу:  

 

ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   

 
У обрасцу трошкова припрема понуде могу бити приказани трошкови израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 

и трошкови прибављања средстава обезбеђења. 

 

Ред. 

бр. 
Врста  трошкова  Износ без ПДВ Износ са ПДВ 

1.    

2.    

    

    

                                   УКУПНО:   

 ЕИМТрошкове 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. 

ЧИНАЗИVАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОVА 

НАПОМЕНА: Достављање ове изјаве није обавезно 
 

У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                                  ПОНУЂАЧ 

                                                                                                                                                                         

_______________________________                 
                                                                                                                                    (назив понуђача из одгов. регистра) 

                                                                                                       

__________________________                                                                                                                                           

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица ) 
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Образац 4. 
  

          На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/12, 

14/15 и 68/15) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник РС", бр 86/15), Комисија за јавне набавке наручиоца, предвидела је 

понуђачима следећу: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Којом (Понуђач),  _________________________________________из ________________  

                                           ( име понуђача  - назив предузећа, радње из АПР ) 

са седиштем у ул. ____________________бр. _______, матични број ________________ 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам  

понуду у  отвореном поступку јавне набавке радова, број: 404-145/2019-V – 
Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                                    ПОНУЂАЧ 

                                                                                                   __________________________                                                                                           

                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 5. 

 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА 

 

 

 

И З Ј А В А 

 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу да 

сам  при подношењу понуде у поступку јавне набавке радова, број: 404-

145/2019-V – Изградња објекза ОШ “Јован Поповић” - друга фаза, поштовао 

обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду, 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (члан 75.став 2. ЗЈН).  
 Такође изјављујемо, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и 

одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.  

   

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 

  У ____________________                                             ПОНУЂАЧ 

Дана, ________________ год.  ________________________________ 
                                      (назив понуђача из одгов. регистра) 

                                                                                                  ________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 6. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

_________________________________ изјављује да је обишао локацију која је предмет 

јавне набавке, остварио увид  «на лицу места» у техничку документацију и све 

информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радова 

бр. 404-145/2019-V, Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза и стекли увид у 

техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде.  

Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

У __________________________ 

 

Дана________________________ 

                                                                                                                      

                                                                                                              ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                           __________________________                                                                                                                                           

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

                                                                                                      НАРУЧИЛАЦ 

 

                                                                                                  __________________________                                                                                                                                           

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

    

 
 

 

 

 

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 

или са подизвођачима. 

 Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе 

понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац 7. 

 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ 

 

 
 

Изјављујем да  ће  доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду 

извршења уговора за изградњу објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза: 

 

       
Бр. Име и презиме Број лиценце Назив понуђача (члана 

групе понуђача) који 

ангажује одговорног 

извођача: 

Основ ангажовања: 

1. запослен код 

понуђача 

2. Ангажован 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.     

4.  

 

   

 

 

 

У __________________________ 

 

Дана________________________ 

                                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                  __________________________                                                                                                                                           

                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

Напомена:  Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 

посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

Последњу колону:  Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене уноси број 1, а за 

ангажоване број 2. 
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Образац 8. 

 

 

СПИСАК  ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА     

 

 

 

Наручилац Период извођења 

радова 

Врста радова  Вредност 

изведених радова 

(без ПДВ) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

  УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 

 

У __________________________ 

 

Дана________________________ 

                                                                                                                        ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                 __________________________                                                                                                                                           

                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 
Напомена:  Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима.  

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице 

члана групе. 
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Образац 9. 

 

 
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА     

 

 

______________________________ 
             Назив наручиоца 

 

_________________________________ 

                    Адреса 

 

 

Овим потврђујемо да је понуђач 

________________________________________________________, из _______________________, 

ул.____________________________________________________, 

 

за потребе Наручиоца ______________________________________________________________, 

 

а) самостално;             б) као носилац посла;     в) као члан групе;        
                                         (заокружити одговарајући начин наступања) 

 

квалитетно и у уговореном року извео радове: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________    

           (навести предмет уговора односно врсту радова) 

 

у вредности  од укупно __________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од  

 

укупно ________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број ________________ 

од _____________________.  

 

 

Контакт особа Наручиоца: _______________________________,  

Телефон: ___________________.       

 

 

 

Датум:________________                                                       Потпис овлашћеног лица Наручиоца    

 

                                                                               М.П.     ____________________________________        

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака.        
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Образац 10. 

 

 ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ     
 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно у закупу или лизингу и у исправном 

стању захтевани  технички капацитет за јавну набавку 404-145/2019-V, изградња објекта 

ОШ “Јован Поповић” - друга фаза и да ће наведена опрема бити на располагњу за све 

време извођења радова који су предмет ове јавне набавке: 
 

Ред. 

бр. 

Техничко средство Коли 

чина 

Редни број 

и бр. стране 

са пописне 

листе 

Број уговора  о 

лизингу или закупу 

Уписати у чијем 

је власништву 

техничко средство 

1. тотална станица 1 ком    

2. камион носивости преко 5т 2 ком    

3. камион носивости до 5т 2 ком    

4. доставно возило до 2т 2 ком    

5. вибро плоча 1 ком    

6. вибро набијач 1 ком    

7. машина за машинско 

малтерисање 

1 ком    

8. дизалица минималне 

носивости од 1т 

2 ком    

9. дизел агрегат минималне 

снаге 60kV 

1 ком    

10. грађевинска скела 2.000 м2    

11. кран или аутодизалица 

минималног дохвата стреле 

15м 

1 ком    

 

 

Датум:________________                                                       Потпис овлашћеног лица Наручиоца    

 

                                                                                             ____________________________________        

 

 

 

 

Напомена:  Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима.  

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице 

члана групе. 
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Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да: 

- попуни, 

- потпише последњу страну на предвиђено место чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора, 

Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписан од стране 
овлашћеног лица - носиоца посла 

 

                                                                                     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Број:  404-145/2019-V 

Дана:  ___/___.2019. године 

Сремска Митровица 

 

  М О Д Е Л     У  Г  О  В  О  Р А 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА– ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ” - 

ДРУГА ФАЗА 
 

 Закључен у Сремској Митровици  и з м е ђ у: 

1. Града Сремска Митровица, Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, 

Улица Светог Димитрија број 13, шифра делатности:8411, матични број: 08898774, 

ПИБ:105935357, ЈБКЈС: 66999, рачун: 840-26640-39, МФ-Управа за трезор, коју заступа 

начелник Мирослав Јокић, спец.крим, (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране, и 

 

1. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 

 

_________________________________________________________________________

______, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач 

радова) 
                                    (Име, презиме и функција) 

 

 2. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

_________________________________________________________________________

______, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 

ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач 

радова) 
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                                    (Име, презиме и функција) 

                       

 

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 

1. 

________________________________________________________________________

_____, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 

ПИБ) 

кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 

 

4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ 

од _____________ 2019. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према 

Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

1. 

________________________________________________________________________

_____, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати 

уговор, кога заступа ____________________________________________ (у даљем 

тексту: Извођач радова) 

                          (Име, презиме и функција) 

2. 

________________________________________________________________________

_____, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе 

понуђача).                                                                                     (Име, презиме и функција) 

3.       - //- 

 

Основ уговора: ЈНОПБР: _________ 

Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 

Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. године 
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Предмет уговора 

Члан 1. 

 Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи ојекта ОШ “Јован Поповић”  - 

друга фаза, у свему према Понуди број _______ од __.__.2019. године која је саставни део овог 

уговора.  

            Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и 

врати у року од 3 (три) дана од дана пријемa.  

Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од Понуде због чега 

ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 113. став 3. ЗЈН и активирати средство финансијског обезебеђења за озбиљност 

понуде. 
 

 

Вредност уговора 

Члан 2. 

 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи ___________________ динара без 

ПДВ, обрачунати  ПДВ износи _____________ динара, што је 

укупно____________________динара са ПДВ. 

 

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Наручилац као 

порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу које је одређена, односно због наступања промењених околности. 

 

 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и 

све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова, а посебно трошкове извођења свих 

припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних 

материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током 

извођења радова. Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току изођења радова 

је у обавези Наручиоца и не урачунава се у цену. 

 

Начин плаћања:  

Члан 3. 

 Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин и у 

роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  

- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла и полису осигурања 

ц) исправан предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса.  

- 40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим месечним ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, 

потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од 

стране Наручиоца и 

- 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 

б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених радова 

и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзира 

ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 

примопредају и коначни обрачун. 

Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, сходно 

одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, број 
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84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 и 5/2016), 

Порески  дужник Наручилац. 

Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту 

примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости 

изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи 

издавњу окoнчане ситуације. 

            Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и морају 

бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију 

Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права 

на приговор. 

 

Рок за извођење радова 

Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од  (максимум 

270 календарских дана) ____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

 Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Извођача и стручног 

надзора, након испуњења следећих услова: 

 -да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску 

дозволу; 

 -да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 

 -да је Извођач Наручиоцу доставио  банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

 -да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица. 

  О увођењу Извођача у посао потребно је сачинити посебан записник, датум увођења у 

посао уписује у грађевински дневник. 

  

Члан 5. 

 Извођач је дужан да одмах писмено обавести наручиоца о околностима које 

онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о 

настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено. 

 Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност наручиоца. 

Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови 

обустављени. 

 Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од 

стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на 

уговорени рок извођења радова. 

 На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, 

приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року. 

 

Члан 6. 

 Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 

Наручиоца и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од 

сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова  у уговореном року, а најкасније пет 

дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без 

сагласности Наручиоца. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум, у складу са одредбама члана 115 ЗЈН. 

 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећених трошкова или посебне накнаде. 
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Уговорна казна 

Члан 7. 

 Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 4 овог 

Уговора својом кривицом, Наручилац ће наплатити уговорну казну у висини од 0,3% 

укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене 

уговорне казне не може бити већи од 10% вредности укупно уговорених радова. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или 

одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију 

банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача радова 

накнаду штете до износа стварне штетеУколико Извођач не заврши радове који су предмет 

овог уговора у уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа 

који је исказан у окончаној ситуацији. 

  

 

Обавезе Извођача 

Члан 8. 

 Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уовора, Извођач има обавезу: 

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. Уговора, 

важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју, грађевинском 

дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

- да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-

завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора; 

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7(седам) 

дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрње и даље посупање. 

Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на 

време, неће бити у узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 

- да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и Наручиоцу 

достави решење о именовању одговорног извођача радова; 

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим 

потписаним подацима која табла мора да садржи; 

- да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану,по 

свим временскиим условима; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење 

градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 

одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о 

заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу; 

- да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све 

своје запослене и сва друга лица на градилишту или на сругим местима на којима могу бити 

угрожена; 

- да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води су документацију предвиђену законом и другим прописима, који 

регулишу ову област; 

- да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора  и да 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 убрзања извођења 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 недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у 

року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручица; 
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- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту-локацији извођења 

радова и на суседним објектима; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радовеи да је спреман 

за њихов пријем. 

 

Члан 9. 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан 

динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање 

градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака по три за Наручиоца и 

стручни надзор. 

 Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, 

финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта. 

 Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 

извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава 

предвиђену динамику. 

 

Обавезе Наручица 

Члан 10. 

 Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу: 

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог 

уговора; 

- да присуствује увођењу Извођача у посао  и да о  увођењу Извођача у посао сачини посебан 

записник;  

- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Наручиоцем, 

стручним надзором и Извођачем. 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу: 

- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију и 

грађевинску дозволу; 

- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву 

градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;  

- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност 

и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, 

уколико је то предвиђено важећим прописима;  

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен  чл.2. и 3.овог 

уговора; 

- да обезбеди вршрње стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача; 

- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним 

надзором и  Извођачем; 

- да након примопредаје обезбеди вршење техничког прегледа и исходује употребну 

дозволу. 

 

Банкарске гаранције 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговра, а најкасније у року од 7 дана по 

закључењу уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

издаје се у висини  50% од уговорене цене радова,  без обрачунатог ПДВ-ом и мора трајати најмање 

30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на 

први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном 

документацијом.  

Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 169 од 183 

 

 

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Извођач се обавезује да у року од 7 дана по закључењу уговора преда Наручиоцу банкарску 

гаранцију, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, за добро извршење 

посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од уговорене цене 

без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова - 

стављања предмета јавне набавке у функцију, (потписивања записника о примопредаји радова). 

Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у 

потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом.  Aко се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 

се продужити.  

Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. Поднета банкарска гаранција 

не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези 

да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина гаранције за повраћај аванса може 

смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је 

оправдан део примљеног авнса кроз привремене ситуације. 

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су 

предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној 

банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење. 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач предаје наручиоцу 

у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених радова, што ће бити 

констатовано Записником о примопредаји радова. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку 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 гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

издаје се у висини од 10 % од уговорене цене без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора 

бити 30 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.   

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико 

Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 

Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају 

наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са 

пажњом доброг привредника. 

Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 

Осигурање радова 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана  закључења овог уговора осигура радове, 

материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне врдности (осигурање објеката у 

изградњи) и достави Наручиоцу оргинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за 

цео период извођења радова, у свему према важећим законскм прописима. 

Извођач је дужан да у року од 10 дана од закључења овог уговора, достави Наручиоцу 

оргинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим 

лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 

важећим законским прописима. 
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 Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако извођач 

у року од 10 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из ст. 1 и 2 овог члана.

  

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговорног рока, полисе осигурања из ст.1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана признаје своју 

искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 

материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права 

приговора. 

 

Гарантни рок 

Члан  13. 

Гарантни рок за изведене радове износи (минимум 2 године) ______године рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи важи гарантни рок у скалду са условима 

произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 

уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и 

упутства за руковање. 

Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о 

свом трошку све недостаткекојисе односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених 

материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 

проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи  извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана 

по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију 

за отклањање грешака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право 

да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

Квалитет материјала и радова 

 

Члан 15. 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Извођач једужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 

квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврде да 

уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће 

његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 

квалитета.  

У случају да је због неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац 

има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у 

складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном 

року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

Ангажовање подизвођача 

Члан 16. 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
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 Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

  

 

Мањак и вишак радова 

Члан 17. 

 У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова, стручни надзор не може 

дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца. 

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају 

потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене 

количине тих радова. У том случају 

 Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним 

набавкама. 

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по 

уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем 

ће се закључити анекс овог уговора. 

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина 

радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама.  Стручни надзор 

је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са 

детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема. 

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити 

прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. 

Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на 

основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених 

радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора. 

 

Хитни и непредвиђени радови 

 

Члан 18. 

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а 

пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер непредвиђених радова.                              

Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са 

предмером и предрачуном, који мора да садржи: 

1) предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 

надзорног органа; 

2) детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова,  

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 

контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно 

детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради 

покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним 

набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 

примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних 

(непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, 

понуду за додатне радове (непредвиђене радове). 

Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и 

закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од 

потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 5., став 1., тачка 1. овог уговора, за 

вредност уговорених непредвиђених радова. 

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење 

уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Надзорни 

орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, 

роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова. 
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Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења 

уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, 

уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 

ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних 

догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању 

обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова, у 

складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења 

Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

 

Примопредаја радова, коначан обрачун 

 и технички преглед објекта 

Члан 19. 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава 

стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 5 дана од дана пријема 

писаног обавештења о завршетку радова. 

 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,стручног надзора 

и Извођача. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 

 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене 

одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и 

пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

 Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Наручилац, Извођач мора да 

отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не 

отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције 

за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова. 

 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, о чему Комисија сачињава записник о коначном 

финансијском обрачуну. 

Технички преглед објекта и употребну дозолу обезбедиће Наручилац. 

 

 

Раскид уговора 

Члан 20. 

 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 

одредбама Закона о облигационим односима. 

 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми доставља другим уговорним 

странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за 

раскид уговора. 

 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања 

и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са 

приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 

складу са Законом о планирању и изградњи, док су све уговорне стране дужне да сачине записник 

комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну 

по предметном уговору до дана раскида Уговора. 

 

Завршне одредбе 

Члан 21. 



ЈН-ОП – 404-145/2019-V- Конкурсна  док. – Изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга фаза 

страна 173 од 183 

 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено, примењују се одредбе Закона о јавним 

набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе 

Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

  

Члан 22. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

 Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сремској 

Митровици. 

Члан 23. 

 Овај уговор се закључује под одложеним условима и почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 

 Понуђач је у обавези да у року од  3 (три) дана од дана пријема позива Наручиоца, у 

просторијама Наручиоца потпише уговор о јавној набавци.  

Уколико се Понуђач у наведеном року не појави у просторијама Наручиоца, сматраће се 

да је одбио да закључи уговор о јавној набавци. 

 

Члан 24. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

  

     ИЗВОЂАЧ                                             НАРУЧИЛАЦ 

                                                                               ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

      __________________________                            ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

                                                                                 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И  ИМОВИНУ 

 

   ________________________________                      ________________________________ 

                      ___________                                                            в.д.  начелника 

         _____________________                                                    Мирослав Јокић, спец.крим                 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за 

озбиљност понуде. 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуђач доставља понуду и осталу документацију која се односи на понуду искључиво 

на српском језику. 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу наручиоца Град 

Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, Светог 

Димитрија 13, са напоменом  „Понуда за јавну набавку изградња објекта ОШ “Јован 

Поповић” - друга фаза, бр. 404-145/2019-V“ –не отварати. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а на полеђини 

коверте или на кутији назив и адреса понуђача. 

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

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

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року (дан 

и сат) наведеном у позиву за подношење понуда и поглављу 1 ове конкурсне документације. 

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи: 

- све доказе о испуњености обавезних и додатних услова ( „4. Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“  

и обрасце дефинисане конкурсном документацијом (Обрасци  морају бити попуњени, а сваки 

ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица) и то: 

Образац понуде (Образац 1);  

Образац  спецификације и структуре цена (Образац 2);  
- Образац трошкова припреме понуде- није обавеза (Образац 3); 
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

- Образац изајаве о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа (Образац 5); 

- Образац изјаве о посети локације (Образац 6); 

-Образац  изјаве о одговорном извођачу радова, (Образац 7); 

- Списак изведених радова (Образац 8);  

– Потврда о реализованим уговорима (Образац 9); 

- Изјава о расположивости техничке опреме (Образац 10); 

- Модел уговора; 

Споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења заједничке 

понуде; 

- Средства финансијског обезбеђења 

 Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације 

попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, 

потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном 

документацијом. 

3. ПАРТИЈЕ  

         Понуда није обликована по партијама.     

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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  Понуда са варијантама није дозвољена. 

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 

6.ЗЈН 

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

тај начин понуђач може, ако утврди да је направио неки пропуст приликом састављања понуде, 

пошаље наручиоцу допуну односно измену понуде у којој ће јасно назначити предмет и број јавне 

набавке-НЕ ОТВАРАТИ, као који део понуде мења. Понуђач има право да у року за подношење 

понуда опозове (повуче) понуду коју је предао наручиоцу. Понуђач мора да допуну, измену односно 

опозив преда Наручиоцу у року за подношење понуда, и то на један од начина који предвиђа ЗЈН 

(непосредно, путем поште). 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Сремска Митровица, 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, Светог Димитрија 13,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга 

фаза “, ЈН бр. 404-145/2019-V - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – изградња објекта ОШ “Јован Поповић” - друга 

фаза“, ЈН бр. 404-145/2019-V - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку радова – изградња објекта  ОШ “Јован Поповић” - друга 

фаза “, ЈН бр. 404-145/2019-V - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – изградња објекта ОШ “Јован Поповић” 

- друга фаза “, ЈН бр. 404-145/2019-V - 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. ОБАВЕШТЕЊЕ  ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО  ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ 

МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 

ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 

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. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става. 

У Обрасцу понуде (образац 1), понуђач  наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ 

ПОДАТКЕ ЗА ЊЕГА  

       Уколико  понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, дужан је 

да у својој  понуди наведе  назив и седиште подизвођача, 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, који ће бити наведен у уговору. 

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

наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са Упуством како се доказује 

испуњеност услова. 

 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за 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. ОБАВЕШТЕЊЕ о томе да је сатавни део ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни  обавезне услове за учешће из члана 75. став 1.тачка 1), 2) и 4)  (тачка 3. је брисана) ЗЈН 

на начин одређен конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 

наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  
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 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи  који поднесу заједничку понуду 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. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА  И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, 

ГАРАНТНОГ РОКА КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Начин, услови и рок плаћања: Наручилац ће уговорену цену радова исплатити 

Извођачу, на начин и у роковима предвиђеним уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  

- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла и полису осигурања. 

ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса.  

- 40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим месечним ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, 

потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од 

стране Наручиоца и 

- 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда 

Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 

б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених радова 

и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзира 

ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 

примопредају и коначни обрачун 

Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, сходно 

одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, број 

84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 и 5/2016), 

Порески  дужник Наручилац. 

Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту 

примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости 

изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи 

издавњу окoнчане ситуације. 

            Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и морају 

бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију 

Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 
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обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права 

на приговор. 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока: Гаранција за уговорене радове износи минимум 2 

године. 

9.3. Рок извођења радова:  Рок извођења радова не може бити дужи од 270 календарских 

дана од увођења у посао, у зависности од временских услова.  

  9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

9.5. Други захтеви: 

Понуђач је у обавези да у року од  3 дана од дана пријема позива Наручиоца, у 

просторијама Наручиоца потпише уговор о јавној набавци.  

Уколико се Понуђач у наведеном року не појави у просторијама Наручиоца, сматраће се 

да је одбио да закључи уговор о јавној набавци.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а 

све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама, а такође, наручилац ће 

одбити понуду и ако:  

а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

б) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

в) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

г) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама; 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. Доказ може бити:   

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  
 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

Понуђена цена у понуди мора да буде изражена у динарима са и без ПДВ по јединици 

производа, као и укупно и у коју су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији 
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предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

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

чланом  92. Закона. 

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

одвојено искаже у динарима. 

 

 11.ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Средства обезбеђења понуде:  
У својој понуди сваки понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског 

обезбеђења: 

1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска 

гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од укупне понуђене цене из 

понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важи понуда, (најмање 60 дана). 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која 

се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско 

тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 

Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим 

случајевима: 

 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

 уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор 

о  јавној набавци; 

 уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добрo извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

2.  Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за повраћај аванса 

Понуђач је дужан да уз понуду достави  Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса (50% од понуђене цене без обрачунатог  

ПДВ-ом), као гаранција за повраћај аванса, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока 

за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова. 

3. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за добро извршење посла. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање 

неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за 

добро извршење посла у износу од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а са роком важења 30 дана 

дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова. 

4. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање 

неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року  у износу од 10 % од понуђене цене без ПДВ-а чији рок 

важења мора бити 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

5. Фотокопију полисе осигурања да је извршио осигурање професионалне грешке, 

односно професионалне одговорности у складу са Законом о планирању и изградњи. 
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Изабрани понуђач се обавезује да достави Наручиоцу следећа средства финансијског 

обезбеђења:  

1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у тренутку закључења уговора, а 

најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 50% уговорене 

вредности радова,  са обрачунатим ПДВ-ом и која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног 

рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи 

гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може 

поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 

најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења уговора, а 

најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 

вредности закљученог уговора без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног 

рока за извршење радова - стављања предмета јавне набавке у функцију, (потписивања записника 

о примопредаји радова). Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи 

гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Извођач може 

поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 

најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 

се продужити.  

Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.     

3. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач предаје 

наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених радова, што ће бити 

констатовано Записником о примопредаји радова. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку 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 гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора 

бити 30 дана дужи од гарантног рока. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг). 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.       

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико 

Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 

Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају 

наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са 

пажњом доброг привредника. 

 

 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Подаци које понуђач (као и његов подизвођач) оправдано оцени као поверљиве биће 

коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 

укључена у поступак јавне набавке. 
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Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже поверљиве податке, 

уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита 

пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без 

обзира на степен те поверљивости. 

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја 

за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим.  

 

 13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ 

РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

Нема посебне техничке документације. 

 

 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаним путем (путем поште на адресу наручиоца; 

електронским путем: е-маил-nikoladirekcijasm@gmail.com, контакт особа Никола 

Милованчевић, сваког радног дана од 7.00 до 15,00 сати,  или факсом,), тражити од Наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу на евентуално уочене недостатке  и неправилности најкасније 5 (пет) дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу (понуђачу) у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,    одговор 

објави 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  Изградња објекта ОШ 

“Јован Поповић” - друга фаза, бр.404-145/2019-V“. 

 Наручилац ће по писменом захтеву понуђача  омогућити увид у главни пројекат за 

извођење предметних радова.  

Понуђачи, односно заинтересована лица ће извршити увид у техничку документацију и 

пројекте за предметну јавну набавку, као и обилазак локације на којој се изводе радови, 

сваког радног дана (понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 07:00ч. до 14:00ч 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Понуђачи су дужни да свој 

долазак најаве два дана раније како би се обезбедило присуство стручног лица и помоћ 

при обиласку локације и увиду у техничку документацију. 
Изјаву понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу 

локације за извођење предметних радова оверава и представник наручиоца. 

За припрему понуде обавезан  је и увид у постојеће стање и то сваким радним даном (од 

објављивања позива за подношење понуда, а најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда) у времену од (8:00 до 14:00 часова ), на адреси: Град Сремска Митровица, Светог 

Димитрија 13.   

Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније најаве захтев за увид на и-мејл адресу: 

javnenabavke.sm@yahoo.com.  

Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом 

у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних 

радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној 

документацији. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок  за подношење понуда и објави обавештење 

о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН. 

 Понуђачи да би стекли увид у  техничку документацију и све информације које су 

неопходне за припрему понуде, имају могућност обиласка локације на којој ће радови изводити.  

 

8.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 
   8.16.ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И 

ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 8.17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ 

ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА  156. ЗАКОНА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступсња наручиоца противно одредбама овог закона.  
 Захтев за заштиту права подноси се   наручиоцу, копија се  истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права, у отвореном поступку јавне набавке, којим се оспорава врста 

поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 

благовременим ако 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 чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручила 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. Закона, или одлуке о обустави 

поступка из чл. 109.   Закона , рок за подношење захтева за заштиту права код јавних набавки у 

отвореном поступку је десет дана од дана објављивања  одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 
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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 закона. 

O поднетом захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки и 

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

 

Захтев за заштиту права 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; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. 

закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

Као доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара, у смислу члана 151. став 

1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога; (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; 

(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

 Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о 

уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту 

права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке 

комисије за заштиту права посетом на следећи линк  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-

republicke-administrativne-takse.html 

  

 
8.18. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен 

уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци у року који одреди Наручилац, наручилац може 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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8.19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне 

набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о 

јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима 

 

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о 

облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци  извршити измену уговора, 

закључењем анекса истог.   

 


