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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/2015 и 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1      Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу 

 

Назив Наручиоца: Градска управа за здравствену и социјалну заштиту 

Адреса: Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица 

Интернет страница: www.sremskamitrovica.rs 

Марични број: 08898774 

ПИБ: 105935357 

Шифра делатности: 84.11 – Делатност државних органа 

ЈБКЈС: 09799 

Обвезник ПДВ-а: Да 

 

 

1.2      Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку. 

 

1.3      Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су радови на изградњи амбуланте у Шашинцима. 

 

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике. 

 

1.4      Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

Предметни поступак спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5      Контакт подаци 

 

Комисија за јавну набавку бр. 1.3.1 
Адреса: Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица 

Имејл: fin6@sremskamitrovica.org.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1      Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки 

 

Предмет јавне набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 Извођење радова објекта 

Здравствене амбуланте у Шашинцима, Град Сремска 

Митровица Локација:Змај Јовина 1, к.п.бр. 636/2 и 636/3, КО 

Шашинци Инвеститор: Град Сремска Митровица 
 

 
 

ОПШТИ   УСЛОВИ   ЗА   ИЗВОЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКИХ   РАДОВА 

 

Цена  коју понуди  извођач  (и прихвати инвеститор)  мора бити калкулисана тачно према условима и  

описима  из   овог елабората, према нормама, стандардима и техничким прописима. Начин  

обрачунавања,  опис  рада,  припадајући радови  који  су   обавезни:  припремни,  помоћни,   пратећи, 

услужни и  завршни   -   обавезно  ће  се  одређивати  према следећим нормама:  
 
ПРОСЕЧНЕ НОРМЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ изд. Грађевинска књига 
 
ИСКУСТВЕНЕ НОРМЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА  У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
 
Општи услови за извођење  грађевинских радова  и општи услови уз поједине  радове  из   овог  

елабората,  норме  и  технички прописи обавезују  извођача  код  свих  позиција предметне групе 

радова, без обзира  да  ли  је  то  у  опису посебно наглашено.  Без посебних напомена у тексту 

позиције, увек су урачунати у цену: 
 
СВИ РЕДОМ НАБРОЈАНИ (НАВЕДЕНИ)  РАДОВИ,  МАТЕРИЈАЛ И  ПОСТУПЦИ. 

Набавка и достава на градилиште свог потребног материјала 
Размеравање, снимање  и  преношење  мера  за  потребе Сав   потребан   хоризонталан   и   вертикалан   

транспорт   до радног места. 

Сви  припремни, помоћни,  пратећи, услужни и  завршни  радови предвиђени нормама и општим 

условима, укључујући и материјал. 

 

Чишћење радног  места  по завршеном  или прекинутом послу и одношење шута ван  градилишта,  ако  

за дату  позицију није посебно   предвиђено   (мисли   се   на   шут   који   настаје нормалним радом, 

ако су у  питању  радови  на  рушењу и демонтажи, одвоз шута. 

 

Потпуна заштита од оштећења свих затечених или раније  вршених радова, инсаталација и ентеријерских  

елемената и обрада. 

Сва нормативна   повећања  радног   времена   произашла из отежаних услова рада. 

Премеравања,  снимања и калкулације за потребе   обрачуна које инвеститор може захтевати у било којој 

фази радова. Неговање уграђеног и складиштеног материјала у екстремним временским условима. 

Сав  употребљени  материјал мора   бити   квалитета  који   је предвиђен  у   опису   и   у   пројекту, 

обавезно   потврђен атестима. Атесте обезбеђује извођач  и саставни су дио градилишне 

документације, која остаје код инвеститора. 

Радови морају бити обављени тачно  према пројекту и  према ставкама из припадајућих норми. Ако 

извођач извесне радове обави квалитетом или материјалом који незадовољава, дужан је на  захтев  

инвеститора  да  изврши  поправке, о  свом трошку, у  наложеном  року.  Ако   су радови   изведени  

побољшаним квалитетом, инвеститор  није   обавезан   да надокнади цену, ако ова није регулисана 

раније. 

Инвеститор (надзор)  има право да  захтева  све врсте  провера радова  и материјала, ако се сумња у  

квалитет, и  то у било којој  фази   радова.   За  овај   случај  мора   се  оформити комисија са 

представницима обе стране, по потреби  појачана неутралним  стручним лицима  или 

специјализованом организацијом.  Трошкове  провера  сноси  извођач   ако  се покаже да је сумња 

оправдана, у противном трошкове  сноси инвеститор. 

Евентуалне  накнадне и непредвиђене   радове  или  измене  у раду и материјалу, извођач мора најавити 



пре извршења.  У овом случају  извођач  је   обавезан   на   допунске   понуде   и уговоре, а на захтев 

инвеститора мора оформити  и анализе цена и то према горе поменутим нормама. Све измене извођач је 

обавезан да поднесе на одобрење пројектанту или Инвеститору (надзор). 

Радови, које извођач обави мимо техничке документације, неће му  бити  обрачунати  и исплаћени,  

ако  претходно  није добијена писана сагласност  Инвеститора  и надзорног  органа за извођење тих 

радова. 

Одвоз шута и чишћење радног места  извођач  је  дужан  да изврши  одмах по  издатом налогу од 

стране инвеститора (надзора). Овакав налог може уследити у било које  време  у циљу спречавања  

гомилања  шута у  објекту, запречавања градилишта или заштите ранијих радова. 

Сав демонтирани материјал припада инвеститору,  посебно  је наглашено под којим условима се 

плаћа његов транспорт  са градилишта. 

Сав материјал, радове и цело градилиште,  дужан је да  чува извођач о свом трошку, све до предаје 

објекта. 

Извођач  је дужан да се током  рада  придржава свих општих, посебних и интерних прописа ХТЗ и ППЗ. 

Обрачун радова се врши  на основу изведених и примљених радова. 

 
 

А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ОПШТИ 
УСЛОВИ 

Ј.М. Кол. Јед.цена 
без ПДВ 

Јед.цена 

са ПДВ 
Укупно без 
ПДВ-а 

Укупно са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

Пре  почетка извођења грађевинских и грађевинско занатских радова  на  објекту или локацији се морају  обавити  

одређена рушења и демонтаже. 

Извођач и не сме отпочети извођење других радова пре него што сва рушења  и демонтаже  буду  окончани, 

изузев када пројектант или надзорни орган не захтева другачије. Елементи који  се  уклањају  срачунати   до  места  

на  коме  се  не предвиђају захвати. Због тога је потребно јединичном ценом обухватити радове на евентуалним 

већим рушењима  који су у функцији успостављања  везе између старих и нових елемената или су неопходни  да  би 

одређени радови уопште могли да  се изведу. 

На  објекту ће бити формиране одвојене депоније за сваког извођача  и  оне  ће  морати  да  се  празне у  складу  

са динамичким планом  формираним  од  стране пројектанта.  Сви извођачи  су обавезни да  потпишу прихватање 

ове обавезе. Одступање од  динамичког плана  дозвољено  је само уз сагласност или на захтев пројектанта одн. 

надзорног органа. 

Извођач  радова  обавезан је  да  осигура (разупирањем или подупирањем) пробијање зидова у ширини већој од 

90 цм и ископавање ровова дубљих од 2,0м. 

Извођач радова обавезан је да огради градилиште и да прибави исправну документацију потребну за отпочињање 

радова. 

        

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        
1.01 Израда пројекта организације грађења са 

пратећим садржајима. 

компл 1     

1.02 Извођење градилишних прикључака 

(електроенергетски  прикључак, прикључак 

на водовод и канализацију, саобраћајни 

прикључак и сл). 

компл 1     

1.03 Обезбеђење неопходних мера заштите 

на раду  и заштите од пожара   у   складу  

са  пројектом  организације   грађења, 

одговарајућим елаборатима и прописима 

компл 1     

1.04 Рашчишћавање терена  од дрвећа, грања, 

шибља..., геодетско обележавање објекта 

и израда стабилних убетонираних репера 

за осигурање осовина и висинских кота  

објекта; ставка садржи  и одвоз отпадака 

на депонију. 

пауш 1     

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - УКУПНО       



        

2 ЗЕMЉАНИ  РАДОВИ       

        
 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ  -  ОПШТИ  

УСЛОВИ 
      

        

Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано  описима појединих 

позиција, општим условима, нормама  ГН.200  и техничким  прописима тачно према пројекту. 

У  цену одговарајућих позиција (или  распоређено) урачунати су и следећи радови,  заједно са материјалом, без  

посебних напомена у тексту: 

Чување  и  одржавање геодетских  ознака   (сталних  и   за објекат). 

Обележавање потребних профила и нивоа за потребе рада. 

-Црпљење  атмосферске воде и повременог  дотока,  стално  и ажурно, без штете по ископ. 

-Разупирање страна ископа дубине преко 1,5м  са  утрошком рада и материјала према норми ГН.601. 

Помоћне скеле за пребачај материјала. 

–Обавезна геомеханичка контрола ископа пре фундирања. 

Евентуалне  прекопе извођач је  дужан  да  исправи  о  свом трошку,   набојем   шљунка  или  шпар  бетоном,   по  

налогу инвеститора. 

Инвеститор (надзор) или геомеханичар могу дати налог  да се последњи слој земље (око  20цм)  копа  непосредно  

пред фундирање,  без  посебне надокнаде, ако  се  утврди  да  је овај поступак неопходан 

Ширине ископа, којих се извођач мора придржавати, рачунате су са минимумом потребним  за несметане даље  

радове,   или разупирање, на следећи начин: 

–За елементе  који се  лију  без   оплате,  тачно   у   ширину бетона. 

-За елементе  који се лију у  оплати, плус  0,5м  на  ширину бетона. 

-За широки  ископ, скидање  хумуса  и  сл.  плус  0,1м   на димензију објекта. 

Извођач је дужан да у јединину цену урачуна и ризик од фактора који се нису могли предвидети  (подземни  

нсталациони водови, неочекивана тврдоћа тла подземне воде и сл.). Повећане ширине произашле су  из   начина   

рада,   технологије  извођача   или закошења страна (да се избегне разупирање) неће се признавати код ископа,  као  

ни  код  насипања  и одвоза ископаног материјала. 

Нормативне ширине  и дубине, назначене код појединих позиција нису мере ископа; служе само за класификацију. 

Обрачун се врши  према снимљеној количини изведених радова, мерено пре и после ископа. 

 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ  -  ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        

2.01 Скидање хумуса у слоју од 20 цм, са 

утоваром у теретно возило и одвозом на 

депонију до 5км. Обрачун по м2. 

м2 142     

2.02 Машински  ископ  земље  

претпостављене III    категорије  за 

темељне  траке  до најнижих кота  од -1,35  

м са утоваром у теретно возилом и 

одвозом на депонију до 5км. Ископ 

вршити по пројекту, са правилним 

засецањем страна и са урачунатом 

тачношћу обраде дна и дозвољеним 

одступањем 5 цм. Део ископаног 

материјала депоновати у близини објекта, 

како би се касније употребио  за 

насипање.  У  цену  по  јед.мере је 

укључено евентуално црпљење воде, 

разупирање ровова, а све у складу и према 

општим условима и посебним условима 

за ову врсту   радова.  Обрачун  по  м3  

ископаног  материјала у самониклом 

стању 

 

м3 18,50     



2.03 Набавка,насипање, разастирање и 

набијање тампонског слоја шљунка 

гранулације 0-60  д=10цм  испод  

темељних  трака. Набијање  тампона  

вршити  до  постизања тражене  збијености. 

Обавезно добавити атесте о збијености 

подлоге од специјализоване  институције.   

Обрачун   по   м3   насутог  и набијеног 

тампонског слоја. 
 

м3 5,00     

2.04 Набавка,насипање, разастирање и 

набијање тампонског слоја шљунка 

гранулације 0-60  д=40  цм  испод  

подне  плоче. Набијање  тампона вршити  

до  постизања тражене ѕбијености. 

Обавезно добавити атесте  о збијености 

подлоге од специјализоване  институције.   

Обрачун   по   м3   насутог  и набијеног 

тампонског слоја. 

м3 45,00     

2 ЗEMЉАНИ РАДОВИ - УКУПНО       

3 БЕТОНСКИ  РАДОВИ       

        

 БЕТОНСКИ  РАДОВИ    -   ОПШТИ  
УСЛОВИ 

      

Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно,   како    је  прецизирано:   описима    

појединих позиција, општим  условима, нормама  ГН.400  и  техничким прописима. Тачно према  пројекту, 

статичком прорачуну  и детаљима  арматуре. Детаљи арматуре су уједно  и  планови оплате са  котираним  

димензијама.  У  цену  одговарајућих позиција (или  распоређено)  урачунати  су  и  следећи радови, заједно са 

материјалом, без посебних напомена  у тексту: 

Обележавање,  снимање  и  преношење мера  за  потребе радова. 

Уградња разних потребних анкерних елемената. 

Нега бетона. Градилишни транспорт. 

Са посебним напоменама  уз одговарајућу позицију цена увек обухвата и следеће радове: 

Израду, постављање, премештање и демонтажу  оплате  са одговарајућим подупирањем, са утрошком рада и  

материјала према ГН.601. 

Извођач    је   дужан   да    води   рачуна    о   уграђивању (и благовременој  набавци)  разних везаних  и  

анкерованих елемената у бетон, без обзира где су исти калкулисани као припадајући материјал.  Обавеза је 

извођача да пре почетка радова утврди све податке у овом смислу. 

НАПОМЕНА: 

Пре  почетка  радова  на  ископу  земље  за темеље  извршити геодетско снимање и обележавање објекта. Прибавити 

одговарајућу документацију о евентуалним подземним инсталацијама. 
Није дозвољено бетонирање под неповољним условима. Употреба  адитива произашла из  услова рада  или  

технологије извођача  неће се плаћати, ако  није  потребно,  на  време, регулисано.  Обрачун   се  врши   према  

снимљеној  количини изведених радова. 

Извођач радова јединачном ценом треба да предвиди и радове на остварењу везе, нових бетонских елемената са 

постојећом структуром објекта, односно додатним неопходним рушењима да би бетонирање могло квалитетно да се 

обави. 

Обавеза је извођача да пре уградње бетона благовремено о томе обавести надзорни орган,  како би могао да се 

обави преглед оплате и арматуре. 

        

 БЕТОНСКИ  РАДОВИ    -   ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        
3.01 Израда армиранобетонских темељних трака 

дим. 0,45мx0,4м, и дим.  темељног  врата  

0,69м  x  0,25м  и  0,69м  x  0,20, бетоном 

МБ 20 у потребној ивичној оплати, на 

претходно постављен тампон  слој 

шљунка а у свему према статичком 

прорачуну и детаљима 
 

      



 Бетон справљати и уграђивати по 

важећим техничким прописима за бетон 

и армирани бетон као и општим 

условима. У јединичну цену је урачунат 

сав алат, материјал, транспорт,рад, 

неговање и друго, у складу са општим 

описом за ову врсту  радова. Обрачун по 

м3 уграђеног бетона заједно са оплатом. 

м3 28,20     

3.02 Израда  армирано-бетонских  стубова и 

серклажа,  дим  25x25,25x50 и 30x25 цм,  

а у свему према усвојеном статичком 

прорачуну из пројекта.  Ценом  по 

јединици мере обухваћено је. справљање, 

уградња, вибрирање и његовање бетона 

МБ20 у армирано-бетонским 

конструктивним елементима стубова 

пресека до 0,40 м³/м'. Бетонирање изводити 

у глаткој оплати са потребном  скелом,  а 

у свему према статичком рачуну  и 

детаљима  из  пројекта.У јединичну цену 

је урачунат сав алат, материјал,оплата, 

транспорт,рад, неговање  и друго, у 

складу са општим  описом за ову врсту  

радова. Обрачун  по  м3 уграђеног 

бетона заједно са оплатом. 

м3 4,80     

3.03 Израда армиранобетонских хоризонталних 

греда, серклажа и надвратника  у носећим 

зидовима, ширине б=25 цм, висине у 

свему према усвојеном статичком 

прорачуну  и детаљима  из пројекта. Ценом 

по јединици мере обухваћено је 

справљање, уградња, вибрирање и 

неговање бетона МБ20 у армирано- 

бетонским конструктивним  елементима  

стубова пресека до 0,40 м³/м'. 

Бетонирање изводити у глаткој оплати са 

потребном скелом, подупирачима, а у 

свему према статичком рачуну и 

детаљима  из  пројекта.У јединичну цену 

је урачунат сав алат, материјал, оплата, 

транспорт, рад, неговање  и друго, у 

складу са општим описом за ову врсту 

радова. Обрачун по м3 уграђеног бетона 

заједно са оплатом. 

м3 9,50     

3.04 Израда  армирано  бетонске  подне  плоче 

приземља бетоном МБ20 дебљине 

д=10цм преко слоја бетонског тампона 

5цм и набијеног шљунка д=40цм. У 

јединичну цену је урачунат сав алат, 

материјал, заједно са бетонским 

тампоном, транспорт, рад, неговање  и 

друго, у складу са општим описом за ову 

врсту радова. Обрачун по м2 плоче. 

м2 94,50     



3.05 Израда   међуспратне  "Ферт"   таванице   

од   префабрикованих блокова и ферт 

гредица у свему према усвојеном 

статичком прорачуну. Ценом по јединици 

мере обухваћено је справљање, уградња, 

вибрирање и неговање бетона МБ20. 

Бетонирање изводити  у глаткој оплати са 

потребном скелом, подупирачима и 

неопходним разупирањем, а у свему 

према статичком прорачуну и детаљима из 

пројекта.У  јединичну цену је урачунат сав 

алат, материјал,оплата, транспорт,рад, 

неговање и друго, у  складу са општим  

описом  за ову  врсту  радова. 

м2 87,50     

3.06 Израда  међуспратне таванице  од  пуне  

армирано-бетонске плоче д=10цм у свему 

према усвојеном статичком прорачуну. 

Ценом по јединици мере обухваћено је 

справљање, уградња, вибрирање и 

неговање бетона МБ20. Бетонирање 

изводити  у глаткој оплати са потребном 

скелом, подупирачима и неопходним 

разупирањем, а у свему према статичком 

прорачуну и детаљима из пројекта.У  

јединичну цену је урачунат сав алат, 

материјал, оплата, транспорт, рад, неговање 

и друго, у  складу са општим  описом  

за ову  врсту  радова. 

Обрачун по м2 готове плоче 

м2 3,30     

3.07 Израда  спољашњег степеништа и  

подеста од  лако-армирано бетонске 

подлоге д=12цм  а  преко набијеног 

шљунчаног тампона д=40цм, у свему 

према пројекту. Завршна обрада степеника 

је штампани бетон,  са додатком против 

клизања и мржњења. У јединичну цену 

је урачунат сав алат, материјал, 

арматуром, транспорт, рад,  неговање  и 

друго, у складу са општим описом за 

ову врсту радова. Обрачун по м3 

уграђеног бетона заједно са оплатом и 

завршном обрадом 

м3 4,50     

3.08 Израда спољашње рампе од лако-

армирано бетонске подлоге д=12цм  на  

лакоармираним  темељима  а  преко 

набијеног шљунчаног тампона  д=40цм, 

у  свему  према  пројекту. Завршна 

обрада степеника је штампани бетон,  са 

додатком против клизања и мржењења 

(посебна позиција). У јединичну цену је 

урачунат сав алат, материјал, арматуром, 

транспорт, рад, неговање  и друго, у 

складу са општим описом за ову врсту 

радова. Обрачун по м3 уграђеног бетона 

заједно са оплатом и завршном обрадом 

штампани бетон. 

м3 1,55     



3.09 Израда завршне обраде бетонске подлоге 

подеста, степеника и рампе у виду 

штампаног бетоба са додацима против 

мржњења и клизања, а у сивом тону и 

штампи према избору Инвеститора а уз 

сагласност Пројектанта. Обрачун по м2. 

м2 21,00     

3 БЕТОНСКИ  РАДОВИ  - УКУПНО      . 

        

4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ       

        
 АРМИРАЧКИ  РАДОВИ    -   ОПШТИ  

УСЛОВИ 
      

        

Арматура се  исправља  сече  и  савија ручно  или  машинским путем.Под ручном израдом се 

подразумева:исправљање ручним граником, сечење покретним или стабилним маказама и другим алатом и савијање 

на армирачком столу ручним алатом. 

Под машинском израдом подразумева се исправљање граником на електрични погон, сечење машином на 

елек.погон, савијање машином за савијање на елек. погон.Арматура спремна за постављање мора бити чиста без 

рђе и прљавштине и овај рад уколико се мора обавити не плаћа се посебно.Обрачун по 1кг  уграђене арматуре 

рачунате  по теоретским тежинама и дужинама арматурног нацрта. 

        

 АРМИРАЧКИ  РАДОВИ    -   ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        
4.01 Набавка, транспорт, извлачење, 

исправљање, размеравање, обележавање, 

сечење, савијање, монтажа, везивање и 

уградња у свему према пројектној 

документацији, статичком прорачуну, 

детаљима, односно плану арматуре и 

обезбеђење т.ј. заштиту до бетонирања 

целокупне арматуре. 

      

 ø 6  262,00     

 ø 8  296,00     

 Б ø 8  11,00     

 Б ø 10  38,00     

 Б ø 12  1.350,
00 

    

 Б ø 14  297,00     
 МАГ 500/560  972,00     

 ø 6 кг 3.226,
00 

    

        
4 АРМИРАЧКИ  РАДОВИ  - УКУПНО       

        

5 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ       

        
 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ    -   ОПШТИ  

УСЛОВИ 
      

        



Зидарске радове извести  у свему према пројекту. Евентуалне измене материјала или начин извођења током градње 

морају се извршити  искључиво писменим  договором  са  Пројектантом  и Надзорним органом. 

Опека за зидање мора бити квалитетна и одговарати прописима  ЈУС-а. Зидати треба у потпуно хоризонталним 

редовима са спојницама дебљине 1цм испуњеним малтером. Малтер мора одговарати тачно размери по количинама 

материјала означеним у позицијама, а чвстоћа и квалитет мора одговарати прописима ЈУС -а. Песак мора бити чист 

без органских примеса. Креч мора бити добар и прописно одлежан и квалитет мора одговарати ЈУС - у. Свеже 

зидове  треба  заштитити   од  утицаја  високе  и  ниске температуре  и  атмосферских  непогода.  Малтерисање 

зидова вршити  у погодно  време и кад су потпуно суви.Пре почетка малтерисања опеке  на  зидовима морају  

бити чисте а  фуге удубљене како би малтер боље везао за зид. Посебну пажњу треба обрадитити бетонским 

површинама-оне се претходно морају  добро очистити  и напрскати цементним  млеком. Све омалтерисане 

површине  морају бити равне и глатке, без удубљења и испупчења, а ивице правилне. 

Сви малтери морају бити справљани како то предвиђају дате размере, добро измешани до компактности и без 

примеса које не припадају малтерима. 

Извођач је дужан  да  изврши   све  радове  из   ове  нормне групе комплетно, како је  прецизирано: описима  

појединих позиција, општим  условима, нормама  ГН.301  и  техничким прописима, тачно  према пројекту, као и 

Општим  техничким условима који су део овог пројекта. 

У    цену    одговарајућих    позиција    (или     распоређено) урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, 

без посебних напомена у тексту: 

Обележавање,   снимање  и  преношење   мера   за  потребе радова. Градилишни транспорт. 

Израда, постављање и премештање скела потребних за рад  са утрошком материјала према ГН.601. 

Обрачун   се  врши   према   снимљеној   количини   изведених радова. 

        

 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ    -  ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        
5.01 Зидање фасадних  и унутрашњих  зидова 

гитер блоком, дим 38/25/24 цм, 

дебљине зида д=25цм у продужном 

малтеру 1:2:6 . Обрачун по м3  

озиданог зида са одбијањем свих отвора. 

м3 27,00     

5.02 Зидање унутрашњег зида д=20цм гитер 

блоком 25/20/19  у продужном малтеру 

1:2:6 . Обрачун по м3 озиданог зида са 

одбијањем свих отвора. 

м3 0,60     

5.03 Зидање унутрашњих  зидова опеком  

6,5/12,5/25, дебљине зида д=12цм  у  

продужном малтеру 1:2:6. Хоризонталне 

серклаже израдити у горњој висини зида, 

изнад отвора. Обрачун серклажа је 

укључен у ову позицију. Обрачун по м2  

озиданог зида са одбијањем свих отвора. 

м2 64,90     

5.04 Машинско  малтерисање свих  

унутрашњих  зидова  продужним 

малтером 1:2:6  у  два  слоја  са  

претходним чишћењем и пачокирањем   

површина  и  постављеним ивичним 

поцинчаним лајснама. Песак за справљање 

малтера од просејаног шљунка крупноће 

од  0-4 мм.  Омалтерисане површине  

морају  бити равне, глатке, са оштрим 

ивицама и без громуљица креча и 

других материја које су подложне 

бубрењу. Обрада шпалетни око отвора је 

обухваћена овом позицијом и неће се 

посебно обрачунавати. Обрачун  по м
2  

малтерисаног зида са одбијањем отвора.  

У цену улази сав потребан  материјал са  

лајснама, транспорт, скела и рад.  

м2 220,00     



5.05 Машинско малтерисање унутрашњих 

зидова тоалета и санитарних просторија   

цементним    малтером  1:3   у   два   

слоју  са претходним шприцањем 

цементним млеком, као припрема за 

облагање  зида керамиком. Обрачун  по  

м2  малтерисаног зида са  одбијањем  

отвора.  У  цену  улази сав  потребан 

материјал са лајснама, транспорт, скела и 

рад. 

м2 85,00     

5.06 Израда  подлоге  за пливајући под  

(унутрашња  КЕРАМИКА) у следећим 

слојевима одоздо: 

- 1x слој стиропор д=10цм, 

- 1x слој полиетиленске фолије д=0.2 мм 

у суво, преклопи 10 цм 

- 1x  цементна  косуљица  дебљине д=5  

цм, армирана  по средини дебљине 

мрезама типа МВ (зице Фи 2 мм са 

окцима 50/50 мм), заврсну поврсину фино 

испердасити. 

По обиму просторија косуљицу одвојити 

од зидова улоском од стиродура д=2 цм 

(подлога за унутрашњу КЕРАМИЦКЕ 

подове).Обрачун  по  м2  комплет  готове  

позиције према опису. 

м2 94,67     

5 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ  - УКУПНО       

        
6 ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ       

        
 ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ  - ОПШТИ  

УСЛОВИ 
      

        

Извођач је дужан да изведе све радове из ове нормне групе, комплетно,  како  је прецизирано: описима  појединих 

позиција,општим  условима, нормама   ТU.XV.,  J U S .U.М3   и техничким прописима. Тачно према пројекту. 

У цену одговарајућих позиција (или распоређено)  урачунати су и  следећи радови,  заједно  са  материјалом, без   
посебних напомена у тексту: 

Обележавање, снимање  и  преношење  мера  за  потребе радова. 

Градилишни транспорт. Обрачун   се   врши    према   снимљеној  количини   изведених радова. 
        

 ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ  - ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        
6.01 Израда хоризонталне хидроизолације на 

подној плочи приземља од мембранске 

траке израђене од битуменске масе. 

      

Мембрана се уграђује заваривањем на  

преклопима. Минимална ширина 

преклопа је 20мм. Водонепропусност 

структуре   мора   бити  потврђена   након  

завршетка   уградње мембране према 

захтевима клијента. 

      



Припрему подлоге,начин примене и 

уградњу изолације извести у свему према 

упутству произвођача.  Цена  обухвата и 

све помоћне производе неопходан за 

правилну уградњу HI. Подизање  уз 

зидове -  израда  облих  детаља  (  

холкера) на спојевима зидова и подова 

коришћењем  производа   из група 

произвођача. Обрачун по м2 изведене 

хидроизолације. 

Напомена:  Сва преклапања HI 

урачунати у јединичну цену 

радова. 

м2 121,00     

6.02 Израда хоризонталне хидроизолације у 

санитарним чворовима и у просторијама 

подложним  влажењу, укључујући 

кухиње, флексибилним малтером, ојачан 

влакнима, са Sikalastic®- 612 или 

еквивалент на бази цемента или 

хидроизолација сличног типа, у два слоја. 

Хидроизолацију подићи уз зидове за 15цм 

изнад пода. 

м2 13,50     

Обрачун по м2. Цена обухвата сав рад и 

материјал по опису и упутству произвођача 

(припрему подлоге, наношење употребу 

специфичног материјала на спојевима 

хоризонталне и вертикалне HI, 

дилатационе спојнице и сл). 

      

Напомена: Ценом обухватити израду 

холкела. Посебну пажњу обратити на 

спојеве хоризонталне и вертикалне 

хидроизолације. 

      

6.03 Израда  хидроизолације равног  

непроходног  крова у следећим 

слојевима: 

1. Набавка и уградња парне бране на бази 

полимер битумена са горњим слојем 

алуминијума Сарнавап 5000Е СА, д= 0,6 

мм  (АЛ-БИТ,  μ=3.000.000) или  

еквивалент.  Мембрана  се полаже  на  

подлогу  са  прајмером Пример  600  и  

лепи  с  преклопима од 10 цм. 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. 

2. Набавка  и постављање термоизолације 

од експандираног полистирена, густине  

≥  150   кг/м
3

, дебљине  10  цм , 

минималне притисне чврстоће 50 kPa (класа 

негоривости А1). 

3.  Набавка  и  постављање PE  фолије  

д=0.2  мм  у  суво, преклопи 10 цм. 

4. Израда слоја за пад од лакоармираног 

цементног естриха дебљине  мин  д=4+  

цм,  армирана  по  средини  дебљине 

мрежама  типа  МВ (жице Фи 2 мм са 

окцима 50/50 мм), завршну површину 

фино испердасити.  

м2 4,00     



5.  Набавка  и  постављање 

хидроизолације из  синтетичке мембране 

на  бази меког  ПВЦ-а,  армирана  

полиестерским плетивом, UV стабилна, 

дебљине д= 1,5 мм, тип SIKAPLAN 15Г,  

произвођача SIKA у складу са ЕN 13956  

или еквивалент. Коефицијент 

паропропусности 20'000.(ЕN 1931).  

Чврстоћа при затезању уздужно (мд) * 

≥1000 N/50 мм попречно (цмд) * ≥ 900 

N/50 мм ЕN 12311-2. Чврстоћа при 

кидању уздужно (мд) ≥ 150 N 

*попречно (цмд) ≥ 150 N. ЕN 12310-2. 

Мембране се полажу и механички 

фиксирају за подлогу, нерђајућим вијцима 

с подложном плочицом типа као Sarnafast  

или  сличну у  складу  с   прорачуном  

произвођача хидроизолационе мембране 

(Јет-Stream,  према Еurocodu 1). Спојеви 

се обрађују топлотним ширином вара од 

мин. 3 цм, преклоп 12 цм, у складу с 

прописаном  технологијом од стране 

произвођача мембране. Спољни  и 

унутарњи углови се требају додатно 

ојачати са готовим елементима типа као 

S-Corner PVC или сличним. Обрачун по м2 

уграђеног материјала. 

Набавка и постављање вертикалне 

хидроизолације, из синтетичке мембране 

на  бази меког PVC-а, армирана 

полиестерском мрезицом,  УV стабилна, 

дебљине д= 1,5  мм, тип  СИКAПЛAН15   

Г  или  еквивалент.   Мембрана  се  лепи  

на  подлогу парапетног зида са 

контактним лепком типа као Sika-Trocal C 

733  или сличним, или се механички 

причвршћује према упутству произвођача 

материјала. 

Ценом  су  обухваћени  монтажа  једног  

сливника на  бази тврдом PVC-а с 

припадајућом заштитно/кишном решетком, 

типа као  S-Gully PVC  Сет  или  сличан. 

Ценом   је  ухваћено  и постављање 

специјалних профила од поцинкованог 

челичног  лима 0,6мм ламинираног са 

слојем PVC мембране 0,8мм, тип као Sika-

Trocal PVC лим или сличан. Додатно 

заптивање трајноеластичном масом на 

бази полиуретана типа као Sikaflex 

Позицијом су обухваћени сви неопходни 

елементи  и додаци а према упутству 

Произвођача. 

Обавезно доставити атест о уграђеном 
материјалу. 
Обрачун по м2 постављене 
хидроизолације. 



6.04 Израда  хидроизолације хоризонталног  

скривеног  олука од једнокомпонентне  

полиуретанске мембране  Sikalastic-641 

Премиум систем или еквивалнент. 

Хидроизолација се  наноси  у  два  слоја  

д=2мм  а  преко претходно постављене 

дашчане оплате од шперплоче д=18мм, 

доброг стања чврсто повезане  и механички 

спојене за коснтрукцију.  Приликом  

наношења првог слоја изолација се 

ојачава SikaReemat Premiumom. По потреби 

нанети и трећи слој. 

Припремљена  подлога  мора  бити равна,  

очишћена од  свих нечистоћа насталих 

бушењем и закивањем шперплоче. 

За наношење хидроизолације на плочу 

стиродура, потребно је претходно 

поставити мембрану на коју ће се слој 

наносити. За све специфичности   и  

детаље,  неопходно  је  пратити  упутство 

произвођача. 

Позицијом су обухваћени сви неопходни 

елементи  и додаци а према упутству 

Произвођача. 

Обавезно доставити атест о уграђеном 
материјалу. 
Обрачун по м2 постављене 
хидроизолације. 

м2 17,00     

6.05 Набавка и монтажа термоизолације 

тавана од тервола у слоју од д=16 цм. 

Термоизолација се поставља на 

међуспратну таваницу и повезује са 

фасадном термоизолацијом како би 

спречили појаву тзв. "хладног моста". 

Пре  постављања термоизолације  потребно  

је поставити парну брану. 

Обрачун по м2 постављене 
термоизолације. 

м2 101,50     

6 ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ  - УКУПНО       

        

7 ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

        
 ТЕСАРСКИ РАДОВИ - ОПШТИ  УСЛОВИ       

        

Све радове извести  од здраве  и суве пиљене грађе (јеловина, боровина и сл.), а према опису дотичне ставке у 

трошковнику.Употребљена  грађа мора  одговарати прописима ЈUS-а  D .А  О.  020.  Кровну  конструкцију извести  

од одговарајућих профила  грађе  тачно  по  пројекту са  свим назначеним оковом, спојевима и сидрењем. Све 

више радње које неће бити на  тај  начин утрврђене,  неће се признати у обрачуну. Летвисање крова извести  од 

одговарајућих летава, односно гредица. Кровна  конструкција се обрачунава по м2 косе пројекције, а летвисање 

исте по м2 пројекције на косину. 

У  цену одговарајућих позиција (или  распоређено) урачунати су и следећи радови,  заједно са материјалом, без  

посебних напомена у тексту: 

Обележавање,  снимање  и  преношење  мера  за  потребе радова. 

Градилишни транспорт. 

Обрачун   се   врши    према   снимљеној  количини   изведених радова. 

        

7 ТЕСАРСКИ РАДОВИ-ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        



7.01 Набавка и монтажа дрвених рогова 

10/14цм  на просечном осовинском 

растојању од 80 цм, дрвених гредица – 

венчаница 14x14цм,  стубова 12/12 цм,  

дрвених гредица- рожњача 12/14  цм, 

дрвених гредица распињача 5/14 и дрвених 

гредица- косника 10/10 цм, а у свему 

према пројекту. 

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције 

крова, комплетно са свим основним и 

помоћним материјалима и заштитним 

премазима. 

м2 108,13     

7.02 Летвисање крова летвама у два 

ортогонална правца (у правцу нагиба 

крова - доње летве, управно на нагиб 

крова - горње летве).Летве су пресека 

3x5цм од здраве резане чамове грађе II  

класе на  осовинском растојању  који 

одговара кровном покривачу 

предвиђеном у пројекту и датом у 

спецификацији или сличном. 

Обрачун по м2 косе површине крова, 

комплетно  изведеног "роштиља"  од  

гредица у  два  ортогонална  правца, са  

свим основним и помоћним материјалима 

и заштитним премазима. 

м2 119,15     

7.03 Набавка и уградња ОСБ дрвених плоча 

дебљине 16 мм на косом крову. 

Ценом   обухватити  набавку  и  

постављање паропропусне- 

водонепропусне фолије преко ОСБ плоча. 

Обрачун  по  м2  косе површине  крова, 

комплетно  са свим основним и 

помоћним материјалима и заштитним 

премазима. 

м2 119,15     

7.04 Набавка и уградња дрвених даски од 

водоотпорне  шперплоче д=18мм 

постављеним на дрвене гредице дм 5/8 

цм, а ради  формирања подлоге за скривене 

увале- олуке. 

Потребно  је да шперплоча буде добро 

постављена подлога, механички повезана 

са конструкцијом како не би дошло до 

раздвајања. 

Увала    од    шперплоча    је    подлога     

за    наношење ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ  те 

је неопходно  да се посебна пажња 

обрати приликом монтаже. 

Обрачун  по  м2  олучне  хоризонтале,  

комплетно  са  свим основним и 

помоћним материјалима и заштитним 

премазима. 

м2 17,00     

7 ТЕСАРСКИ РАДОВИ- УКУПНО       

        

8 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ       

 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ - 
ОПШТИ  УСЛОВИ 

      

        



Све радове  на кровним површинама  извести  у свему према приложеним детаљима у пројекту са квалитетним 

материјалом. Под овим радовима обухваћена  је израда завршног  дела  слоја проходних и непроходних  кровова. 

Ценом  је обухваћена набавка и уградња свих потребних материјала, помоћних елемената и алата за  израду 

ових радова. Сви  радови који претходе  изради кровних радова морају се извести одговарајућим  редоследом на начин 

како је то пројектом предвиђено. 

Пре почетка извођења кровних радова мора се извршити контрола и провера исправности изведених радова који би 

могли утицати на стабилност,  квалитет и трајност  уграђеног материјала и налазе унети у грађевински дневник. 

Сви материјали предвиђени за обраду кровних  равни морају бити исправни  и по свом саставу, физичко-

механичким  особинама, 

За сав материјал уграђен на кровним површинама  обавезно приложити одговарајуће атесте од произвођача. 

Неопходно  је  да  радове  на  кровним површинама  изводи организација специјализована за ову врсту радова. 

Обрачун  за ове  радове  врши  се по  м
2  

изведених  радова покривања. 

        

 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ - 
ОПИСИ  ПОЗИЦИЈА 

      

        

8.01 Покривање кровова бибер црепом сиве боје, 

преко припремљене дрвене потконструкције 

у свему према спецификацији материјала. 

Причвршћивање и слагање црепа извршити 

према типу и упутствима произвођача 

кровног покривача и према општим 

условима и нормативима за извођење ове 

врсте радова.  Позиција обухвата потребне 

слемењаке са одговарајућим носачима 

као и вентилационе црепове које треба 

поставити у горњем реду на сваких 2 м. 

У оквиру позиције предвидети набавку и 

монтажу снегобрана од поцинковане траке 

20/30 мм. 

Обрачун по м2 комплет покривеног крова 

мерено по косини. 

м2 119,15     

8 КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ   -  
УКУПНО 

      

        

А
. 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

        

        

Б ЗАНАТСКИ РАДОВИ       

        

9 ЛИМАРСКИ  РАДОВИ       

        
 ЛИМАРСКИ РАДОВИ - ОПШТИ 

УСЛОВИ 
      

        



Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно,   како    је  прецизирано:   описима    

појединих позиција, општим условима, нормама  ТU.XVII. JUS.C.B4.081 

JUS.C.E.Е4.02  и техничким  прописима. Тачно према пројекту. У цену одговарајућих позиција (или распоређено)  

урачунати су и следећи  радови,   заједно  са  материјалом,  без    посебних напомена у тексту: 

Обележавање,  снимање  и  преношење  мера  за   потребе радова. 

Формирање  потребних  превоја и окапница, сви везни, спојни и помоћни материјали. 

Израда,  постављање, премештање  и   демонтажа   скеле  за потребе радова према GN.601. 

Градилишни транспорт. 

Обрачун   се   врши    према   снимљеној  количини   изведених радова. 

Пре почетка лимарских радова сви претходни грађевински радови морају  бити завршени  како би се лимарски 

радови  одвијали у нормалним условима. Гвоздени делови који долазе у непосредан додир са површином од 

поцинчаног лима морају бити поцинчани односно  изоловани оловним лимом.  Ексери  и закивци морају бити од 

истог материјала као и лим. Све подлоге преко којих се поставља лим морају бити равне и припремљене за рад, код 

подлога од бетона и малтера морају бити постављене дрвене пакнице на одређеном распону као и кровна лепенка 

што се обрачунава посебно. Нитовање и лемљење вршити  код кровова код којих се захтева  потпуна  

водонепропустљивост. Све опшивке шире од 50цм морају бити снадбевене трапезастим дрвеним пакницама на 

размаку од 50 цм. Ширине покривке до 50цм  нитовати  и  летовати. Све окапнице израдити  ширине  3цм одмакнуте 

од зида 4цм, ивице притегнути уза зид поцинкованом жицом и ексером на размаку од 25цм. Код ширине  преко 

50цм  учвршћење   вршити  на  средини  зида. Код прозорских  солбанака лим повити најмање  4цм и приковати 

        
 ЛИМАРСКИ РАДОВИ - ОПИСИ  

ПОЗИЦИЈА 
      

        
9.01 Набавка и монтажа фабрички бојеног 

пластифицираног лима д=0,55м  у  боји  

RAL 7016   развијене  ширине  33цм  ради 

опшивања парапетног зида код 

хоризонталне скривене увале. Лим се 

поставља преко дашчане оплате, слоја 

битуменске траке и термоизолационих 

плоча од стиропора д=2цм. Обрачун по м'. 

Лимове поставити тако да не утиче на 
хидроизолацију олука. 
Водити рачуна о томе да се у олук монтира 

и инсталација грејача олука, а према 

електро пројекту. 

м1 25,90     

9.02 Израда и монтажа три олучне вертикале 

пресека 120x120 мм од фабрички бојеног 

пластифицираног лима д=0,55 мм, црне 

боје. Олучне цеви потребно је извести са 

свим потребним анкерима и обујмицама, 

са свим потребним везним и спојним 

материјалом.Обрачун по  м'  изведеног  

олука,  заједно са хоризонталном цеви за 

везу са сливником, комплетно са свим 

везним и спојним материјалом. 

Обрачун по м'. 

м1 10,40     

9.03 Набавка материјала и монтажа лимених 

казанчића у боји RAL 7016, као споја 

хоризонталног и вертикалног одвода воде, 

тј продора. Спојеве и фалцеве обрадити са 

посебном пажњом и уз обавезно праћење 

надзора. Казанчиће потребно је извести са 

свим потребним анкерима и обујмицама, 

са свим потребним везним и спојним 

материјалом. Обрачун по ком. 

ком 3,00     



9.04 Набавка  и  монтажа  вентилационих  

димњака  и  вентилационих капа од  

фабрички  бојеног  поцинчаног 

пластифицираног лима д=0.55цм,  у  боји  

по  избору пројектанта.   Позицијом  је 

обухваћен  сав потребан  рад  и  

материјал, као  и  уградњу заштитне 

решетке. Вентилациони    димњак   

повезује   вертикале    канализације  и 

спироканале вентилације.Обрачун по ком. 

ком 3,00     

9.05 Набавка и монтажа фабрички бојеног 

пластифицираног лима д=0,55м  у  боји  

РАЛ 7016   развијене  ширине  33цм  ради 

постављања прозорских клупица и 

солбанака. Лим се поставља преко 

дасцане оплате, слоја битуменске траке и 

термоизолационих плоча од стиропора 

д=2цм. Обрачун по м'. 

м1 13,00     

9.06 Набавка и монтажа фабрички бојеног 

пластифицираног лима д=0,55м у боји 

РАЛ 7016 развијене ширине 50цм за 

опшивку горњих површина забатног зида 

и венчаних парапета  косог и равног  

крова. Позицијом  је обухваћен сав 

потребан  рад  и материјал, а према општим 

описима. 

Обрачун по м'. 

м' 52,40     

9.07 Набавка и монтажа фабрички бојеног 

пластифицираног лима д=0,55м у боји 

RAL 7016  развијене ширине 25цм за 

постављање окапних лајсни на спојевима 

фасадних материјала а према  пројекту и  

детаљима.  Позицијом  је  обухваћен  сав 

потребан рад и материјал, а према општим 

описима 

Обрачун по м'. 

м' 54,08     

9 ЛИМАРСКИ  РАДОВИ - УКУПНО       

        

10 СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

        

 СТОЛАРСКИ  РАДОВИ   - ОПШТИ  
УСЛОВИ 

      

Набавка и уградња унутрашње столарије. 

Обрачун по комаду, а цена обухвата све из описа: набавку материјала, израду, транспорт  и  уградњу.  Мере узети 
на  лицу места. 

НАПОМЕНА: 

- Све мере проверити на лицу места. 

-  Изводи   се  према  радионичким   цртежима    извођача,   уз сагласност пројектанта. 

- Звучна заштита POS према JUS-у и техничким стандардима за I класу заштите 

        

 СТОЛАРСКИ  РАДОВИ   - ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        

10.01 Једнокрилна врата.       



 МАТЕРИЈАЛ:  Шток  и  крило  је  од  

алуминијумских профила  без 

термопрекида. 

Довратник је причвршћен за зид анкерима - 

флаховима, вијцима на довољан  број  

места  по  свим странама без  

могућности померања. Покривне  лајсне 

поставити по  потреби.  Заптивке између 

стакла и алуминијума су од 

висококвалитетних  ЕПДМ гума. 

Површинска обрада алуминијумске 

облоге је фабричка пластификација у 

тону, а алуминијумски делови се 

пескирају и фарбају  мат фарбом  (у  

комори)  у  боји и тону,  по  избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. 

Врата се на градилиште доносе финално 

обрађена и упакована. 

      

 Ознака у пројекту V1       

 Зидарска мера отвора 92/220цм ком 3,00     

 Ознака у пројекту V2       

 Зидарска мера отвора 82/220цм ком 4,00     

 Ознака у пројекту V3       

 Зидарска мера отвора 72/220цм ком 2,00     

 Ознака у пројекту V1а- лица са посебним 

потребама 

      

 Зидарска мера отвора 92/220цм ком 1,00     

 Ознака у пројекту V5       

 Зидарска мера отвора 65/230цм + преграда ком 1,00     

10.02 Зидна преграда са једним крилом са 

надсветлом и фиксним деловима. 

МАТЕРИЈАЛ:  Шток  и  крило  је  од  

алуминијумских профила  без 

термопрекида. 

Довратник је причвршћен за зид анкерима - 

флаховима, вијцима на довољан  број  

места  по  свим странама без  

могућности померања. Покривне  лајсне 

поставити по  потреби.  Заптивке између 

стакла и алуминијума су од 

висококвалитетних  ЕПДМ гума. 

Површинска обрада алуминијумске 

облоге је фабричка пластификација у 

тону, а алуминијумски делови се 

пескирају и фарбају  мат фарбом  (у  

комори)  у  боји  и  тону  по  избору 

пројектанта  уз сагласност  инвеститора. 

Застакљивање  врата  и надсветла  извести  

двослојним стаклом. Врата се на 

градилиште доносе финално обрађена и 

упакована. 

Застакливање извести двослојним  стаклом. 

Ознака у пројекту V4 
Зидарска мера отвора 330/295цм 
Врата 80/220 и надсветло 80/75 

ком 1,00     

10.03 Унутрашњи прозор са клизним отвором за 
пријем. 
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 МАТЕРИЈАЛ:  Шток  и  крило  је  од  

алуминијумских профила  без 

термопрекида. Крила су опремљена клизним 

механизмом. Довратник је прицвршћен за 

зид анкерима - флаховима, вијцима на 

довољан  број  места  по  свим странама 

без  могућности померања. Покривне  

лајсне поставити по  потреби.  Заптивке 

између стакла и алуминијума су од 

висококвалитетних  ЕПДМ гума из система 

отпорних на повишене температуре. 

Површинска обрада алуминијумске облоге 

је фабричка пластификација у тону, а 

алуминијумски делови се пескирају и 

фарбају мат фарбом (у комори)  у боји и 

тону,  по избору пројектанта  уз сагласност 

инвеститора. Прозор се на градилиште 

доносе финално обрађена и упакована. 

Застакљивање извести двослојним  стаклом. 
Ознака у пројекту P5 
Зидарска мера отвора 160/120цм 

ком 1,00     

10 СТОЛАРСКИ  РАДОВИ - УКУПНО     .  

        
11 БРАВАРСКИ РАДОВИ       

        
Набавка и уградња спољашње браварије (врата, прозора). 

Обрачун по комаду, а цена обухвата све из описа: набавку материјала,израду,транспорт и уградњу са оковом и блинд 

рамом.  Мере узети на лицу места. 

НАПОМЕНА: 

- Све мере проверити на лицу места. 

- Изводи се према радионичким цртежима  извођача, уз сагласност пројектанта. 

- Звучна заштита POS према JUS-у и техничким стандардима за I класу заштите. 

11.01 Улазна врата. 
МАТЕРИЈАЛ:  Шток  и  крило  је  од  

алуминијумских профила  са 

термопрекидом. 

Довратник је причвршћен за зид анкерима - 

флаховима, вијцима на довољан  број  

места  по  свим странама без  

могућности померања. Покривне  лајсне 

поставити по  потреби.  Заптивке између 

стакла и алуминијума су од 

висококвалитетних  ЕПДМ гума из система 

отпорних на повишене температуре. 

Површинска обрада алуминијумске облоге 

је фабричка пластификација у тону ( РАЛ 

7016), а алуминијумски делови се 

пескирају и фарбају мат фарбом  (у 

комори)  у боји и тону,  по избору 

пројектанта  уз сагласност инвеститора.  

Врата се на градилиште  доносе финално 

обрађена и упакована. 

Застакљивање извести двослојним  
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термоизолационим стаклом. 

Троделна двокрилна улазна врата са 
термопрекидом. 

Ознака у пројекту U1       

Зидарска мера отвора 226/250цм ком 1,00     

Троделна двокрилна врата без 
термопрекида. 

      

Ознака у пројекту U2       

Зидарска мера отвора 226/250цм ком 1,00     

Помоћна улазна врата.       

Ознака у пројекту U3       

Зидарска мера отвора 90/224+40цм ком 1,00     

       

11.02 Прозор. 

МАТЕРИЈАЛ:  Шток  и  крило  је  од  

алуминијумских профила  са 

термопрекидом, а у свему према шеми 

браварије. 

Довратник је причвршћен за зид анкерима - 

флаховима, вијцима на довољан  број  

места  по  свим странама без  

могућности померања.  Покривне лајсне 

поставити по потреби. 

Крило је остакљено. Заптивке између стакла 

и алуминијума су од висококвалитетних 

ЕПДМ гума из система отпорних на 

повишене температуре.  Површинска  

обрада  алуминијумске облоге  је 

фабричка  пластификација у  тону  (РАЛ 

7016),  а  алуминијумски делови се 

пескирају и фарбају мат фарбом (у 

комори) у црном боји и тону. Прозор се на 

градилиште доносе финално обрађена и 

упакована. 

Прозор  је опремљен комарником од 

алуминијумских профила исте завршне 

обраде постављеним са спољашње стране 

прозора. 

Застакливање извести двослојним  

термоизолационим стаклом. 

      

 Двокрилни прозор са фиксним 
надсветлом. 

      
 Ознака у пројекту Р1       

 Зидарска мера отвора 120/180  цм ком 6,00     

 Двокрилни прозор са фиксним 

надсветлом. 

      

 Ознака у пројекту Р2       

 Зидарска мера отвора 140/180 цм       

 Уз прозоре Р2 предвидети набавку и 

монтажу челичне кутије као натпрозорне 

греде дим 120/80/4 мм а у дужини прозора. 

Челик премазати противпожарним 

премазима у два слоја. 

ком 2,00     

 Двокрилни прозор.       

 Ознака у пројекту Р3       

 Зидарска мера отвора 120/80 цм ком 1,00     
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 Једнокрилни прозор.       

 Ознака у пројекту Р4       

 Зидарска мера отвора 60/80 цм ком 3,00     

        

11 БРАВАРСКИ РАДОВИ - УКУПНО       

        

12 КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ       

        
 КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ    -   ОПШТИ  

УСЛОВИ 
      

        

Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно,   како    је  прецизирано:   описима    

појединих позиција, општим условима, нормама GN.501 TU.IX JUS.U.011. и техничким прописима. Тачно 

према пројекту. 

У  цену одговарајућих позиција (или  распоређено) урачунати су и следећи радови,  заједно  са  материјалом, без 

посебних напомена у тексту: 

Обележавање,  снимање  и  преношење  мера  за  потребе радова. Израда узорака. 

Довођење подлоге у исправно стање. Израда, постављање и  премештање  скела потребних  за рад, према GN.601 

Градилишни транспорт. Обрачун   се   врши    према   снимљеној  количини   изведених радова. 

На угловима ће бити извршено геровање, а све плочице слагаће се  без  размака   (фуге).  У  цену  керамичарских 

радова урачунати и уградњу подне сливне решетке  у средину  плочице као и уградњу прекидача и утичница у 

средину зидне плочице. Такође урачунати и уградњу PVC завршних лајсни. 

 КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ   -  ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

12.01 Набавка и уградња подних керамичких 

плочица I класе - по избору пројектанта,  

постављених на  водоотпорном  лепку и 

фуговане водоотпорном масом за 

фуговање. Потребно је да плочице  буду  

R 9 степен отпорности  на  клизање. У  

цену урачунат лепак и маса за фуговање. 

У цену је урачуната и израда сокле висине 

10цм. Боје и тона према избору пројектанта 

и одобреном узорку од стране 

инвеститора. 

Обрачун по м2 комплетно изведене 

позиције. 

м2 93,00     

12.02 Набавка  и уградња зидних керамичких 

плочица I класе - по избору пројектанта,  

постављених на  водоотпорном  лепку и 

фуговане водоотпорном масом за 

фуговање. У санитарним просторијама се 

поставља до висине од 1.5м. У цену 

урачунат лепак и маса за фуговање. 

Обрачун по м2 комплетно изведене 

позиције. 

м2 55,00     

12 КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ - УКУПНО       

        

13 ГИПСАРСКИ РАДОВИ       

        
 ГИПСАРСКИ РАДОВИ    - ОПШТИ  

УСЛОВИ 
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Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно, како је прецизирано: описима појединих 

позиција, општим  условима, нормама  и техничким   прописима.  Тачно према пројекту. 

У цену одговарајућих позиција (или распоређено)  урачунати су и следећи  радови,   заједно  са  материјалом,  без    

посебних напомена у тексту: 

Обележавање,  снимање  и  преношење  мера  за  потребе радова. 

Израда узорака. Израда,  постављање, премештање  и   демонтажа   скела  за потребе радова, према ГН.601. 

Градилишни транспорт. Обрачун   се   врши    према   снимљеној  количини   изведених радова. 

 
        

 ГИПСАРСКИ РАДОВИ    - ОПИСИ  
ПОЗИЦИЈА 

      

        
13.01 Израда   плафонских  облога   и  

спуштених  плафона  од  гипс 

картонских плоча на металној 

потконструкцији  према пројекту 

архитектуре и упутству произвођача. 

Обешена облога плафона са 

хоризонталним непрекинутим подгледом,  

са прекривеном потконструкцијом  од 

поцинкованих  челичних  ЦД   профила  

(ЕН  14195   - Ц/27/59/27/06)  као 

монтажни и носећи профили, овешани 

анкерфикс висилицама са жицом за 

носећу конструкцију (причвршчивање 

жице  са  ушицом  одговарајућим  

учврсним средством за носиву 

конструкцију). Облога  од једног слоја 

стандардних (ЕН 520 - А)  плоча дебљине 

9 мм. Спој плафона са зидом извести са 

разделном  траком.  Обрада  спојева GK 

плоча у квалитету Q2. 

Испуна  спојева: Knauf Uniflot  с 

употребом  папирне бандаж траке. 

Пре израде спуштеног плафона све мере 

проверити на градилишту. 

Позиција обухвата набавку, транспорт и 

уградњу целокупног материјала као и 

употребу  лаке скеле. Обрачун  је по  м
2

 

готовог плафона. 

      

 Спуштени плафон висине спуштања 50 цм. м2 1,25     

 Спуштени плафон висине спуштања 30 цм. м2 13,50     

 Облагање плафона. м2 75,10     

13.02 Висока зидна облога за WC шољу са 

облогом од Knauf H2 13 или  

eквивалентних плоча. 

м2 7,90     
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Набавка, транспорт материјала и израда 

Knauf предзидне облоге W626 или 

еквивалент. Зидна облога с челичном 

потконструкцијом од поцинкованих 

Кнауф  UА и UW 75 мм профила  која 

је  одмакнута  175   мм  од  зида.  

Двострука облога од Knauf H2 13 

(импрегнираних-влагоотпорних) плоча 

дебљине д=12,5 мм. Укупна дебљина 

облоге 200 мм. UА профиле  предзидне 

облоге  укрутити комадима  гипсане 

плоче дебљине 12,5  мм на CW  профиле 

који су причвршћени за зид. Изолациони 

слој од минералне камене вуне Knauf 

Insulation SG 50 мм. Обрада спојева GК 

плоча у квалитету Q2. 

Напомена:  Због спречавања преноса звука 

испод ободних CW и UW профила нанети 

KnaufTrenwandkit - заптивни кит. 

Испуна спојева: Knauf Uniflot 
импрегнирани. 
Обрачун по м2 комплетно изведене 
позиције. 

13.03 Висока зидна облога канализационе 

вертикале са облогом од Knauf H2 13 

плоча или еквивалент. 

Набавка, транспорт материјала и израда 

Knauf предзидне облоге W626 или 

еквивалент. Зидна облога с челичном 

потконструкцијом од поцинкованих 

Knauf  UА и UW 75 мм профила  која је 

одмакнута 115 мм од зида.  

Једнострука облога од Knauf  H2 13 

(импрегнираних-влагоотпорних) плоча 

дебљине д=12,5  мм.  Укупна  дебљина 

облоге  150  мм. Профиле предзидне 

облоге  укрутити комадима  гипсане 

плоче дебљине 12,5  мм на CW  профиле 

који су причвршћени за зид. Изолациони 

слој од минералне камене вуне Knauf 

Insulation SG 50 мм. Обрада спојева GК 

плоча у квалитету Q2. 

Напомена:  Због спречавања преноса звука 

испод ободних CW и UW профила нанети 

Knauf Trenwandkit - заптивни кит. 

Испуна спојева: Knauf Uniflot 
импрегнирани. 
Обрачун по м2 комплетно изведене 
позиције. 

м2 1,00     
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13.04 Зидна облога од Knauf H2 плоча или 

еквивалент, а у горњој зони зида изнад 

прозора P2. 

Напомена:  Због спречавања преноса звука 

испод ободних CW и UW профила нанети 

Knauf Trenwandkit - заптивни кит. 

Испуна спојева: Knauf Uniflot 
импрегнирани. 
Обрачун по м2 комплетно изведене 
позиције. 

м2 1,50     

13 ГИПСАРСКИ РАДОВИ - УКУПНО       

        

14 МОЛЕРСКИ  И  ФАРБАРСКИ   РАДОВИ       

        
 МОЛЕРСКИ  И  ФАРБАРСКИ   РАДОВИ   -  

ОПШТИ  УСЛОВИ 
      

        

Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно,  како  је прецизирано: описима  појединих 

позиција, општим  условима,  нормама   ТU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 и техничким прописима. Тачно према пројекту. 

У цену одговарајућих позиција (или распоређено)  урачунати су и следећи радови, заједно са материјалом, без  

посебних 

напомена у тексту: 

Обележавање, снимање и преношење мера за   потребе радова. Израда узорака. 

Довођење подлоге у исправно стање. 

Израда, постављање, премештање и демонтажа  скела  за потребе радова, према ГН.601. 

Градилишни транспорт. Обрачун  се врши  према снимљеној  количини  изведених радова. 

        

 МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ  РАДОВИ - 

ОПИСИ ПОЗИЦИЈА 

      

        
14.01 Глетовање и бојење унутрашњих зидова. 

Полудисперзивна посна боја у тону по 

избору пројектанта. 

Глетовање вршити у потребном броју 

поступака док се не добије потпуно 

равна површина, а бојење док се не 

добије уједначен  тон. Исправљање  

тонираним дисперзивним китом или глет 

масом. Завршно бојење два пута. 

Обрачун по м2 рачунајући сав 

материјал, рад и потребну скелу. 

м2 220,00     

14.02 Глетовање и бојење плафона. 

Полудисперзивна  посна боја у тону по 

избору пројектанта. Импрегнирање. 

Предбојење. Исправљање  тонираним 

дисперзивним китом или  глет масом. 

Завршно бојење два пута. Обрачун по 

м2 рачунајући сав матријал, рад и 

потребну скелу. 

м2 91,83     

14 МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ  РАДОВИ - 
УКУПНО 
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15 ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ       

        
 ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ    -   ОПШТИ   

УСЛОВИ 
      

        

Извођач је дужан да изврши све радове из ове нормне групе, комплетно,   како    је  прецизирано:   описима    

појединих позиција,   општим     условима, нормама  и техничким прописима. Тачно према пројекту. 

У цену одговарајућих позиција (или распоређено)  урачунати су и следећи  радови,   заједно  са  материјалом,  без    

посебних напомена у тексту: 

Обележавање,  снимање  и  преношење  мера  за   потребе радова. 

Израда узорака. Довођење подлоге у исправно стање. 

Израда,  постављање, премештање  и   демонтажа   скела  за потребе радова, према ГН.601. 

Градилишни транспорт. Обрачун   се   врши    према   снимљеној  количини   изведених радова. 

Обавеза је извођача фасадерских радова да стриктно поштује динамички план сачињен од стране пројектанта  - 

надзорног органа и омогући извођачима других радова да се користе фасадном  скелом  3 радна  дана  по 

завршетку  фасадерских радова 
        

 ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ    -   ОПИСИ    
ПОЗИЦИЈА 

      

        
15.01 Израда  (демит)  фасаде  у  следећим  

слојевима,  бела  боја, гледано од носећег 

зида: 

- 1x слој лепка за лепљење и нивелисање 

полистиролних плоча од тврде пене . 

- 1x плистиролна плоча од тврде пене д=12 

цм, плоче додатно фиксирати за зид 

кисшбран типловима од нерђајућег 

челика (5-6 ком/м2). 

- 1x маса за армирање 

- 1x  тканина  за армирање  (тканина од  

стаклених влакана). 

- 1x маса за армирање, (подлога за завршну 

обраду)          

1x  бојење  фасадних   омалтерисаних и  

изолованих зидова и површина  

силикатно-силиконским фасадном  белом  

бојом  на припремљеној подлози структуре 

1,5мм. 

Обрачун по м2 обрађене површине, у 

свему према опису и упутству 

произвођача.  

У цену урачуната набавка, уградња 

комплетног материјала, припремне радње, 

припрема подлоге, израда термо фасаде у 

описаним слојевима и почетне лајсне. 

Обрачун по м2 изведене фасаде. 

м2 119,80     
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15.02 Израда (демит) фасаде у следећим 

слојевима, сива боја, гледано од носећег 

зида: 

- 1x слој лепка за лепљење и нивелисање 

полистиролних плоча од тврде пене . 

- 1x плистиролна плоча од тврде пене д=10 

цм , плоче додатно фиксирати за зид 

кишобран типловима од нерђајућег 

челика (5-6 ком/м2). 

- 1x маса за армирање 

- 1x  тканина  за армирање  (тканина од  

стаклених влакана). 

- 1x маса за армирање, (подлога за завршну 

обраду)         

1x  бојење  фасадних  омалтерисаних и  

изолованих зидова и површина  

силикатно-силиконским фасадном  белом  

бојом  на припремљеној подлози структуре 

1,5мм. 

Обрачун по м2 обрађене површине, у 

свему према опису и упутству 

произвођача. 

У цену урачуната набавка, уградња 

комплетног материјала, припремне радње, 

припрема подлоге, израда термо фасаде у 

описаним слојевима и почетне лајсне. 

Обрачун по м2 изведене фасаде. 

м2 7,60     

15.03 Израда фасаде, завршне обраде листела од 

природне опеке типа Pagus Bruin Zwart 

произвођача  Wienerberger или еквивалент 

димензије листеле од  опеке  215x65x22  

мм  ,  у  следећим слојевима  према   

упутствима  произвођача,   гледано   од 

носећег  зида: 

- 1x слој лепка за лепљење и нивелисање 

полистиролних плоча од тврде пене . 

-  1x  полистиролна плоча од  тврде  пене  

д=10  цм, плоче додатно  фиксирати  за 

зид кишобран типловима  од  нерђајућег 

челика (5-6 ком/м2). 

- 1x лепак за листеле 

- 1x листеле д=2цм 

- 1x слој лепка за лепљење и 

нивелисање полистиролних плоча од 

тврде пене . 

- 1x слој полистиролна плоча од тврде 

пене д=10 цм. Плоче типловати са 

минимално 6-8 типлова/м2, а зависно од 

статичког прорачуна кроз наведену 

мрежицу. У подручју ивица објекта 

препоручљиво повећати број типлова. 

Дужину типлова одређује дебљина лепка 

заједно са дебљином ТИ  плоче. 

м2 31,00     
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Препоручује се Rofix Rocket телескопски 

уроњиви типл или еквивалент, утапајући 

типл са платичним делом и челичним 

ексером. 

- 1x слој системског лепка и масе за 

армирање. Армирани слој мора имати 

дебљину 5 мм у коме се утапа стаклена 

мрежица П50. Додатно армирати 

заштитном  мрежицом лепком у лепку 

Rofix AG 685 Superflex S 2 флексибилни 

лепак C2TES2 или еквивалент називне 

дебљине 3мм, армира се Rofix IG 996 

или еквивалент носивом мрежицом 

(15x15) . 

- 1x слој лепка за листеле Rofix АG 685 

Superflex S2 флексибилни лепак C 2ТЕS2 

или еквивалент.  Листеле типа  Pagus Bruin 

Zwart  произвођача Wienerberger или 

еквивалент се лепе пуноплочном методом 

buttering-floating. Након  тога се врши  

фуговање еластичном масом за фуговање 

Rofix АЈ 690. 

На сокли и делу споја са тереном се 

употребљавају плоче EPS-P 30 SЕ/S или 

еквивалент. Армирање се врши са Rofix 

Optiflex-ом 1К  и мрежицом  П50,  алкално 

отпорном,  или еквивалент.  Код увучених 

сокли се употребљава сокл профил са 

окапницом. 

У цену урачуната набавка, уградња 

комплетног материјала, припремне радње, 

припрема подлоге, израда термо фасаде у 

описаним  слојевима  и  уградња  фуга   

према  упутствима произвођача. Обрачун 

по м2 изведене фасаде. 

15.04 Израда  фасаде, завршне обраде КУЛИР, у 

следећим слојевима гледано од носећег 

зида: 

- 1x слој лепка за лепљење и нивелисање 

полистиролних плоча од тврде пене . 

- 1x плистиролна плоча од стиридура д=5 

цм, плоче додатно фиксирати за зид 

кишобран типловима од нерђајућег 

челика (5-6 ком/м2). 

- 1x маса за армирање 

- 1x  тканина  за армирање  (тканина од  

стаклених влакана). 

- 1x маса за армирање, (подлога за завршну 

обраду),         

1x наношење завршне обраде фасаде од 

КУЛИР-а у тону по избору инеститора. 
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 Наношење кулира се врши челичном 

глетерицом у дебљини гранулације на 

претходно импрегнирану подлогу, а по 

упутству произвођача.  Након  наношења  

се уклања  вишак материјала и површина 

се заглади како би се елиминисале 

празнине између зрна. 

Обрачун по м2 обрађене површине, у 

свему према опису и упутству 

произвођача  

У цену урачуната набавка, уградња 

комплетног материјала, припремне радње, 

припрема подлоге, израда термо фасаде у 

описаним слојевима и почетне лајсне. 

Обрачун по м2 изведене фасаде. 

м2 21,00      

15 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - УКУПНО       

16 РАЗНИ РАДОВИ       

 РАЗНИ  РАДОВИ    -   ОПШТИ   
УСЛОВИ 

      

Разни радови обухватају оне радове на објекту који нису сврстани ни у једну од наведених група радова а морају се 

извести пре техничког пријема објекта и примопредаје. 

 РАЗНИ  РАДОВИ    -   ОПИСИ 
ПОЗИЦИЈА 

      

        

16.01 Набавка и уградња ентеријерских 

прозорских клупица на прозорима ниског 

парапета, од ПВЦ профила и материјала у 

боји  РАЛ 7016. 

Обрачун по м'. 

м' 11,20     

16.02 Набавка и уградња пулта на просторији за 

пријем књижица од дрвене даске јасеновог 
дрвета, д=20мм, са неопходим премазима 

и заштитом. Обрачун по м'. 

 

м' 1,60     

16.03 Набавка и уградња вентилације тоалета од 

цеви спиро канала ø100 мм, са 

повезивањем у један вентилациони 

димњак. Ценом су обухваћени нипле, 

цевне обујмице, дихт спојнице и еластичне 

конекције неопходне за монтажу а према 

пројекту.Ценом није обухваћен 

вентилациони димњак. 

Обрачун по м'. 

м2 9,00     

16.04 Израда ограде за рампу од челичних 

елемената рукохвата пречника 40мм 

постављених на две висине,70 и 90, 

заварених на стубове од челичних 

профила пречника 40 мм који су анкерсани 

на армирано бетонску подлогу. Ценом су 

обухваћени противпожарни премаз, 

антикорозивна заштита, пескарење и 

финално бојење два пута у боји  РАЛ 

7016. 

Обрачун по м'. 

м' 9,84     
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16.05 Завршно чишћење и прање просторија, 

врата, прозора, керамике и другог. 

Чишћење и прање ће се плаћати само 

једанпут без обзира на број извршених 

радњи.  

пауш.      

16 РАЗНИ РАДОВИ-УКУПНО       

        

Б
. 

УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ       

        
        
 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:       

        
А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

    
1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   
2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
3 БЕТОНСКИ РАДОВИ   
4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ   
5 ЗИДАРСКИ РАДОВИ   
6 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
7 ТЕСАРКИ РАДОВИ   
8 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

        
А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- УКУПНО:       

        
Б ЗАНАТСКИ РАДОВИ       

    
9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

10 СТОЛАРСКИ РАДОВИ   
11 БРАВАРСКИ РАДОВИ   
12 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   
13 ГИПСАРСКИ РАДОВИ   
14 МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ  РАДОВИ   
15 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   
16 РАЗНИ РАДОВИ   

        
Б ЗАНАТСКИ РАДОВИ- УКУПНО:       

        
 У К У П Н О   О Б Ј Е К А Т: (А+Б)       
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РБ 

 
Опис позиције 

 

Јед. 

мере 

 
Кол 

Јед. 

цена 

без 

ПДВ 

 

Јед.цена 

са ПДВ 

 
 

Укупно без 
ПДВ-а 

 
 

Укупно са 
ПДВ-ом 

        
ПРЕДМЕР  ХИДРОТЕХНИЧКИХ РАДОВА 

        

 I  -  ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ       

        

1.  Ископ  рова  за  израду  прикључка        

 Ископ  рова  за  израду  прикључка  
објекта  на спољну  мрежу.  Позицијом  
су  обухваћени ископ, подграђивање рова 
и црпљење воде. Обрачун по м

3
. 

м
3 48,00     

2. Набавка, транспорт и разастирање 

песка 

      

 Набавка,  транспорт  и разастирање  
песка  са набијањем у слојевима. Песак 
поставити 10 цм испод, око и 10 цм 
изнад цеви. Обрачун по м

3
. 

м
3 16,00     

3. Затрпавање рова земљом из ископа       

 Затрпавање    рова    земљом    из   ископа    
у слојевима од 30 цм са набијањем до 
потпуне збијености.  Обрачун по м

3
. 

м
3 32,00     

4. Утовар , одвоз и грубо планирање 

земље 

      

 Утовар,  одвоз  и  грубо  планирање  
земље  из ископа на депонију коју одреди 
надзорни орган. Обрачун по м

3
. 

м
3 16,00     

5.  Израда  водомерног  шахта        

 Израда водомерног   шахта унутрашњих 

димензија 1,20 x 1,20 x 1,50 м. Ценом је 

обухваћено бетонирање МБ20, савијање, 

сечење и постављање арматуре. Обрачун 

по комаду. 

ком 1,00     

6.  Израда  кружни х монтажних  

ревизионих  силаза 

      

 Израда кружних монтажних ревизионих 
силаза од префабрикованих армирано 
бетонских прстенова и конусних 
елемената, у свему према приложеним 
цртежима и прописима за ову врсту 
радова. У јединичну цену улази сав 
потребан рад и материјал. Обрачун по м'. 

м 4,00     

6.  Израда  армирано- бетонске септичке  

јаме  

      

 Израда армирано - бетонске 
в одонепропусне септичке јаме у свему 
према приложеном . Обрачун по комаду. 

ком 1,00     

7.  Испорука  и  постављање  шахт  

поклопаца  
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 Испорука   и   постављање   шахт   
поклопаца   Поклопци на колским 
прилазима су за тешки, а поклопци на 
тротоару за лаки саобраћај. Обрачун по 
комаду. 

ком 6,00     

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: дин      

        

 II КАНАЛИЗАЦИЈА       

        

1. Испорука и монтажа ПВЦ 

канализационих цеви 

      

 Испорука и монтажа ПВЦ 
канализационих цеви , фазонских комада 
, спојног и заптивног материјала. Ценом 
су обухваћени продори кроз 
конструкцију, вешања и изолација. 
Обрачун по м'. 

      

 Ø160 м 27,00     

 Ø110 м 23,00     

 Ø75 м 15,00     

 Ø50 м 9,00     

2.  Испорука  и  монтажа  подних  
сливника  

      

 Испорука и монтажаподних сливника од 
ПВЦ-а ,са решетком од нерђајућег лима. 
Обрачун по комаду. 

ком 4,00     

3.  Испорука и  монтажа вентилационих 
глава  

      

 Испорука и монтажа вентилационих 
глава од поцинкованог лима. Обрачун по 
комаду. 
 

      

 Ø160 ком 2,00     

 Ø110 ком 1,00     

4. Испитивање  канализационе  мреже        

 Испитивање канализационе мреже . Пре 

затрпавања и зазиђивања, 

kанализациону мрежу испитати на 

водонепропусност. Обрачун по м'. 

м 74,00     

5.  Испирање  канализационе  мреже        

 Испитивање канализационе мреже. 
Обрачун по м'. 

м 74,00     

 УКУПНО УНУТРАШЊА 

КАНАЛИЗАЦИЈА: 

      

        

 III ВОДОВОДНА МРЕЖА       

        

1.  Испорука и  монтажа PEHD 
водоводних  цеви  
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 Испорука и монтажа PEHD водоводне 
цеви за притисак од 10 бара (спољашња 
мрежа ). Приликом монтаже држати се 
упутства произвођача. Обрачун ливено 
гвоздених комада укалкулисати у дужни 
метар цевовода. Обрачун по м'. 

      

 ПЕ Ø25 м 10,00     

 ПЕ Ø20 м 25,00     

2.  Испорука   и  монтажа   водоводних  
цеви  

      

 Набавка , транспорт и монтажа 
водоводних цеви од полипропилена типа 
" FLUIDTERM" или слично и фазонских 
комада за топлу и хладну воду , са 
давањем спојивог материјала . Цеви које 
се воде видно морају бити изоловане 
термичком изолацијом "armafleksom " 
или слично . Цеви које се монтирају у 
зиду изолују се филцом. Разводна мрежа 
мора бити фиксирана тако да розетне 
вентила и батерија буду потпуно равне са 
фиксном површином зида 
Обрачунава се и плаћа по м монтиране 

водоводне цеви 

      

 ДН 20 (  Ø16 мм ) м 17,00     

 ДН 25 (  Ø20 мм ) м 18,00     

 ДН 32 (  Ø25 мм ) м 4,00     
3. Испорука   и  монтажа  вентила       

 Испорука и монтажа вентила . Вентили 
се монтирају на гранама главног развода 
и испред сваког санитарног уређаја 
Обрачун по комаду. 

      

 Ø20 мм  са испустом ком 2,00     

 Ø20 мм ком 7,00     

 Ø16 мм  са капом ком 10,00     

 Ø16 мм  угаони ком 15,00     

4. Испитивање цевовода       

 Испитивање санитарне мреже на пробни 
притисак, у присуству надзорног органа, 
о чему се саставља записник. Сви 
неисправни делови мреже морају   се   
заменити   новим,   а   испитивање 
поновити. Обрачун:  по м'  мреже 

м' 74,00     

5.  Испирање  и  дезинфекција  мреже        

 Испирање и дезинфекција мреже, 
узимање узорака воде као и прибављање 
атеста о испитивању исте од стране 
надлежних органа врше се након 
обављеног испитивања на пробни 
притисак. Обрачун:  по м'  водоводне 
мреже 

м' 74,00     

6. Узорак и тестирање исправности воде       
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 Након извршене дезинфекције мреже, 
извршити испитивање узорака воде из 
новоформиране мреже у надлежној 
установи.Обрачун - по узорку и 
достављеној потврди о исправности. 

ком 1,00     

 УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕЖА: дин      
 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      
I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ дин    

II КАНАЛИЗАЦИЈА дин    

III ВОДОВОД дин    

      

 УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ 
РАДОВИ 

дин    

 
 
 
 
 

ПРЕДМЕР  

РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

        

I НАПОЈНИ ВОДОВИ И РАЗВОДНЕ  ТАБЛЕ 

        

1 Испорука  материјала  и  израда  

напојног вода  од ОММ   до GRО   
каблом типа PP00 4x10 мм2 ,  у 

земљаном рову . Позиција обухвата и 

ископ земље са затрпавањем  (ров 

0,3x0,8  м)  у  дужини од 20 м, као и 
испоруку и уградњу PVC цеви  110  мм  

на  уводу  у  зграду  и орман. 

 
 
 
 

м' 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Испорука,  уградња     и     повезивање 

полиестерског ормана GRО. Орман је 

димензија  500x600x200  за  уградњу  у 

зид са уграђеном опремом према 

једнополној шеми:(*опрема за грејање 

олука  је  посебно  наведена  у  одељку I 

      

 -Аутоматски осигурачи Ц 16,10,6 А ком. 34     

 -ZUDS FID 40/0,5 А ком. 1     

 -Компакт  заштитни  прекидач  40  А  
са ручицом на вратима ормана 

 

ком. 

 

1 

    

 -Сигналне сијалице 230 V ком. 3     

 -Остали ситан материјал паушално     

        

   УКУПНО ПОД I:   

        

II ОСВЕТЉЕЊЕ И ПРИКЉУЧНИЦЕ       

1 Материјал  и  израда  инсталације  

сијаличног места полагањем кабла 
N2XH-Y 2,3 и 4 x 1,5 мм2 у зид испод 

малтера. 

 
 
 
м' 

 
 
 

294 
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2 Материјал и израда инсталације за 

напајање вентилатора полагањем кабла 

Н2XH-Y 3x1,5 мм2 у зид испод малтера. 

 
 

м' 

 
 

15 

 
 
 
 

x 

 
 
 

 

 
 
 

 
= 

 
 

 
 

3 Материјал и израда инсталације за 

напајање гасног котла полагањем кабла 

Н2XH-Y 3x 1,5 мм2 у зид испод малтера. 

 
м' 

 
13 

 
 
 
 

x 

 
 
 

 

 
 
 

 
= 

 
 

 
 

4 Материјал  и  уградња  обичног 

прекидача 230 V, 10 А у зид 
 

ком. 

 

13 

 

 

 

 

 
 

 
 

5 Материјал  и  уградња  обичног 
прекидача 230 V, 16 А  са сигн. 

сијалицом за бојлер у зид. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

1 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

6 Материјал и уградња серијског 
прекидача 230 V, 10 А у зид 

 

ком. 

 

4 

 

 

 

 

 
 

 
 

7 Материјал    и    уградња    

наизменичног прекидача 230 V, 10 А у 

зид 

 

ком. 

 

6 

 

 

 

 

 
 

 
 

8 Материјал и израда инсталације 

монофазне шуко прикључнице 
полагањем кабла Н2XH-Y  3  x  2,5  мм2  

у  зид  испод малтера. 

 
 
 
 

м' 

 
 
 
 

1
5

0 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

9 Материјал    и    израда    инсталације    

клима уређаја, бојлера, стерилизатора и 

осталих неразгранатих инсталација 
,полагањем кабла Н2XH-Y 3 x 2,5 мм2 у 

зид испод малтера. 

 
 
 
 
 
 
м' 

 
 
 
 
 
 

1
0
0 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

10 Материјал  и  уградња  шуко  

прикључнице 230V, 16 А у зид. 
 

ком. 

 

19 

 

 

 

 

 
 

 
 

11 Материјал  и  уградња  шуко  

прикључнице дупле 230V, 16 А у зид. 
 

ком. 

 

9 

 

 

 

 

 
 

 
 

12 Материјал и уградња шуко 

п рикључнице са поклопцем у зид 230V, 

16 А 

 

ком. 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 
 

13 Материјал и израда инсталације  и 

уградња трофазне шуко прикључнице 
400/230 V, 16 А,полагањем  кабла  

Н2XH-Y  5  x  2,5 мм2  у зиду испод 

малтера. Просечна дужина кабла је 10 м. 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
14 Испитивање инсталације, добијање 

атеста. 
паушал      

   УКУПНО ПОД II:   

III СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ       

1. Испорука и уградња светиљки:       

 - ЛЕД ПАНЕЛ 48 W,3840 Im, IP 20 ком. 16     

 - ЛЕД ПАНЕЛ 24 W,1800 Im, IP 20 ком. 12     

 - ЛЕД ПАНЕЛ 24 W,1800 Im, IP 54 ком. 7     

 - РЕФЛЕКТОР  СА ЛЕД ЧИПОМ 25 W ком. 1  

 

 

 

 
 

 
  - ЛЕД ПАНИК 9 W,525 Im, IP 20 ком. 8     

 - ЛЕД ПАНИК 9 W,525 Im, IP 54 ком. 7     

 - СВЕТИЉКА ФЛУО 2x36 W , ИП 54 ком. 1     

   УКУПНО ПОД III:   
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IV ГРЕЈАЊЕ ОЛУКА       

        

1 Набавка, транспорт и уградња ГРЕЈНИХ 

КАБЛОВА VCD 25 W/м двоструко у 

хоризонталне и вертикалне олуке. Грејни 

каблови су са UV заштитом .  Обрачун по 

м дужине олука 

 
 
 
 
 
 
м' 

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2 Набавка     испорука,     повезивање     и 

монтажа одстојника - инсталационе траке 

за хоризонталне олуке који се полажу по 

каналу на међу  одстојању  од  0,40м. 

Обрачун по м дужном олучног канала. 

 
 
 
м' 

 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3 Набавка     испорука,     повезивање     и 

монтажа одстојника за вертикале који се 

полажу у олук поставља се у олучну 

вертикалу на међу одстојању од 0,4м. 

 
 
 
 

м' 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

4 Набавка     испорука,     повезивање     и 

монтажа пластичне сајле , жабица и 

прохром носач грејног кабла, за спуст 

каблова у олук. Обрачун по м дужном 

олука. 

 
 
 
 
м' 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 5 Набавка     испорука,     повезивање     и 

монтажа  напојних  каблова  типа  N 2XH 

3x2,5мм.Обрачун по м. 

 
 
 
м' 

 
 
 

15 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

6 Набавка       испорука       и       монтажа 

бесхалогених  ребрастих  цефи  16  мм  у 

зид.Обрачун по м. 

 
 
 
м' 

 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7 Испорука и уградња термо сонде ТS -4 

до 5°C, IP54 са каблом 2x0.75 мм2 у 

ребрастом   цреву   (испоручује   се   уз 

сонду) на спољашњи зид. 

 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

8 Испорука и уградња  сонде за влагу SR, 

IP68 са каблом 4 x 1 мм2 у ребрастом 

цреву (испоручује се уз сонду) у олучну 

хоризонталу. 

 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

9 Испорука, уградња, повезивање у G R О 

аутоматског осигурача C 16 А. 

 

ком. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Испорука,     уградња,     повезивање     и 

пуштање    у    исправан    рад    у    GRО 

контролера  FCR  ELEKTRA  230V  АC, 

3,5    кW    за    аутоматску    регулацију 

грејања олука. 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   УКУПНО ПОД IV:   
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V ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

        

1 Материјал и израда темељног 

уземљивача полагањем траке Fe-Zn 25x4 

мм у темељ објекта са варењем за 
арматуру. Позиција обухвата и израду 

вертикала  до испитног споја. 

 
 
 
 
 
м' 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2 Материјал     и     израда     

громобрансеке инсталације полагањем 

траке Fe-Zn 20x3 мм у оплату бетонских 
стубова пре наливања бетона, од 

испитних спојева до крова објекта. 

Позиција обухвата повезивање олучних 

вертикала на темељни уземљивач 

 
 
 
 
 
 
м' 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Материјал     и     израда    громобранске 

инсталације полагањем траке Fe-Zn 20x3 

мм  по  крову  и слемену  на 

одговарајућим потпорама. Позиција 

обухвата израду спојева са металним 

масама и са суседним објектима. 

 
 
 
 
 

м' 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 Материјал и уградња испитних спојева 

са кутијом СРПС Н.Б4.912 и укрсним 

комадом СРПС Н.Б4.936 у бетонски 
стуб. 

 
 

ком. 

 
 

4 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5 Материјал  и  уградња   потпора  за  Fe-

Zn траку по крову. 
 

ком. 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Материјал  и  уградња   потпора  за  Fe-

Zn траку по зиду. 
 

ком. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Материјал и уградња слемених потпора 

за Fe-Zn траку . 
 

ком. 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Материјал  и  уградња   хватаљке  за  

олук- хоризонтала СРПС Н.Б4.908 П. 
 

ком. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Материјал и уградња  обујмице за олук 

- вертикала СРПС Н.Б4.914Н 
 

ком. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Материјал    и    уградња  громобранске 

хватаљке - шиљка СРПС Н.Б4.902 П. 
 

ком. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Материјал  и  уградња   укрсних  

комада трака-трака СРПС Н.Б4.936. 
 

ком. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Испорука    и    уградња    сабирнице    

за изједначење потенцијала  на месту 

одређеном на цртежу. Позиција обухвата 

повезивање сабирнице СИП  на темељни 
уземљивач траком Фе-Зн 25 x 4 мм, 

инсталацију водовода,канализације и 

грејања, гасног котла  проводником П-Y 
1x6 мм2 просечне дужине 40 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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13 Испитивање   инсталације,   мерење   

отпора уземљивача и добијање атеста. 

пауша 

лно 
   

 

  

 

        

   УКУПНО ПОД V:   

 

 

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

I НАПОЈНИ КАБЛОВИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ   

II  ОСВЕТЉЕЊЕ И ПРИКЉУЧНИЦЕ   

III СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ   

IV ГРЕЈАЊЕ ОЛУКА     

V ЗАШТ. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   

СВЕ УКУПНО :  
 
 

Јед.
цен
а 

Ук.цена јед.мер Кол. Јед.цена 
без ПДВ 

Јед.цена 

са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ-
а 

Укупно 
са ПДВ-
ом 

    

Овим предмером предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног 

неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање како је то наведено у 

појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно (првобитно) 

стање свих оштећених места на већ изведеним радовима и конструкцијама. 

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови 

морају бити изведени са стручном радном снагом, а у потпуности према Техничким прописима 

важећим за предметне врсте радова. 

У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног 

неспецифицираног материјала, као и цена радне снаге (без ПДВ-а). Цена укључује и израду све 

евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у рад свих елемената 

инсталација наведених у позицијама. 

Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису 

обавезни. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте 

електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, а што претходно потврђује и оверава 

стручно лице-надзорни орган. 

        

1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И 
СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

      

        

А. РАЧУНАРСКА МРЕЖА (ЛАН) без 
активне опреме 

      

        

 
А.1 

Бакарни парични SFTP кабал кат. 6А, 
без халогена. Испорука, уградња и 
повезивање. 

м 120     

А.2 LSA LINE-Утичница Цат.6, 2xRЈ45 
STP 

ком 4     

А.3 Рек орман 19У назидни са стакленим 
вратима 

ком 1     

А.4 Полица метална за РЕК орман ком 2     

 
А.5 

Разводни панел за напајање 220В са 8 
утичница за РЕК орман 1У 

 
ком 

 
1 

 
 

 
 

  

 
А.6 

Патцх панел, 12-портни , опремљен 
са модулима РЈ- 45, цат 6А, испорука 
И монтажа 

ком 1     
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А.7 

Патцх цорд, 10ГПлус, С/ФТП, 
халоген фрее, Цат 6А,дужине 1 мет. 
Испорука и монтажа 

ком 10     

 
А.8 

инсталационе пластичне цеви од 
безхалогених 

елемената фи 23 

 
м 

 
100 

 
 

   

А.9 дозне ПВЦ фи 60 ком 5     

А.10 разводна кутија ПВЦ 100x100 ком 5     

 УКУПНО А:       

        

Б. ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
(без активне опреме) 

      

        

Б.1 ИТО-2 метални орман 590x360x125 ком 1     

 
Б.2 

Бакарни парични кабл SFTP кабл кат. 
6А, без халогена. уградња и 
повезивање. 

Испорука, 

м 120     

Б.3 LSA LINE-Утичница Цат.6, 2xРЈ45 
STP 

ком 4     

 
Б.4 

инсталационе пластичне цеви од 
безхалогених елемената фи 18 

 
м 

 
100 

 
 

 
 

  

 
Б.5 

инсталационе пластичне цеви од 
безхалогених елемената фи 23 

 
м 

 
25 

 
 
 

 
  

Б.6 дозне ПВЦ фи 60 ком 5     
Б.7 разводна кутија ПВЦ 100x100 ком 5     

 
Б.8 

12-портни Patch panel, опремљен са 
модулима RЈ-45,cat 6А, испорука и 
монтажа 

ком 1     

 УКУПНО Б:       

Ц ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВИДЕО 
НАДЗОР 

      

Ц.1 Кабал за повезивање камера са видео 
снимачем РГ59 са БНЦ конекторима 
и 2x0,75 са ДЦ конекторима за 
напајање12В (до 20 м) 

ком 7     

Ц.2 Ситан инсталациони, репро и 
потрошни материјал  

паушал     

Д ИНСТАЛАЦИЈА ЗА 
ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ 

      

Д.1 Кабал за алармне инсталације 
6x0,22мм 

м 100     

Д.2 Ситан инсталациони, репро и 

потрошни материјал  
 

паушал 

 

 
 

   

Е. РАЗНИ РАДОВИ       
 

 
 

Е.1 

По завршетку радова на извођењу 

телекомуникационих и сигналних 

инсталација Извођач је дужан 

урадити следеће: 

      

 - Предати Инвеститору све потребне 
атесте за уграђену опрему 
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 - Извршити преглед и 

функционално испитивање 

електроинсталација у  погледу 

изолованости и безбедности од 

превисоког напона додира. 

Извршити мерења отпора уземљења 

и отпора петље кварова а добијене 

резултате предати Инвеститору 

      

 - Отклонити евентуалне техничке и 
естетске грешке 

      

 - Уношење свих измена у току извођења 
електричних инсталација. 

     

 - Предаја Инвеститору 
електроинсталације на коришћење. 

паушал      

Е.2 Израда пројекта изведеног стања паушал      

 УКУПНО Е:       

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - телекомуникационе и сигналне инсталације   

        

А РАЧУНАРСКА МРЕЖА (ЛАН) (без активне 
опреме) 

  

Б  ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (без активне 

опреме) 

  

Ц ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВИДЕО НАДЗОР   

Д ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРОТИВПРОВАЛНИ 

СИСТЕМ 

  

Е РАЗНИ РАДОВИ   

 УКУПНО:    

 

Предмер инсталације за дојаву пожара 

. 

  

 КОНВЕНЦИОНАЛНИ СИСТЕМ: 

 

      

РБ ОПИС ЈМ КОЛ Јед.цена без 

ПДВ 

Јед.цена са 

ПДВ 
Укупно без 

ПДВ-а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

 
1 

Испорука кабла ЈХ(Ст)Х2x2x0,8 мм 

Обавезно доставити атесте за кабел  

према стандардима ЕН 60332-1-1, ЕН 

60332-1-2 и ЕН 50200 ИИ (за јављаче) 

 
м 

 

100 

 
 

 
 

  

 
2 

 
Испорука кабла  ЈE-H(St)H 2x2x0,8 

mm Fe 180/ E90( за сирене). Обавезно 

доставити атесте за кабел према 

стандардима EN 60332-1-1, EN 60332-

1-2 и EN 50200 II (за сирене) 

 
м 

 
40 

 
 

 
 

  

 
3 

 
Испорука кабла НХXХ-Ј Фе 180/Е90 -

Ј 3x1,5 мм2( за везу ГРО и ПП 

централе) 

 
м 

 
20 

 
 

 
 

  



Страна 43 од 72 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АМБУЛАНТЕ У ШАШИНЦИМА 

 

 
4 

Набавка, испорука, монтажа и 

постављање пластичних кабловских 

каналица по зиду за полагање 

каблова, са довољним бројем 

разводних кутија са поклопцем: 

халоген фрее 

Халоген фрее каналица 20x10мм 

 
м 

 
140 

 
 

 
 

  

    УКУПНО:   

 
 

поз ОПИС КАРАКТЕР
ИСТИКЕ 

јед кол Јед.цена 

без ПДВ 

Јед.цена са 

ПДВ 
Укупно 

без ПДВ-

а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

А ОПРЕМА        

1 АПАРАТИ И ПРИБОР     
 
 
 

1 

Фасадни комбиновани 

гасни котао Bosch condens 

7000i W грејање+санитарна 

вода 

 

ГЦ7000и  

W20/24 C23 

 
 
 
ком 

 
 
 

1 

 
 
 

 

 
 
 

 

  

2 Термостат програматор Bosch CR 100 ком 1     

         
2 СВЕЖ ВАЗДУХ И ДИМНИ 

ГАСОВИ 
       

 Хоризонтални димовод 60/100 АЗБ916 ком 1     

 Димоводни продужетак 1м 

60/100 

АЗБ908 ком 1     
         

3 ГАСОВОД        
1 Кугласти вентил за гас СРПС 

М.Ц5.452 

3/4" ком 1     
2 Гибљиво црево СРПС М.Е3.530 3/4" ком 1     

         
4 ГРЕЈАЊЕ И ВОДА        
1 Кугласти вентил 1" ком 2     
2 Кугласти вентил 1/2" ком 3     
3 Филтер за воду на страни грејања 1" ком 1     

4 Филтер за воду на страни 

санитарне воде 

1/2" ком 1     

         
 укупно опрема        

         
Б ЦЕВОВОД        

1 ГАСОВОД        
1 Бакарна цев 22x1 м 10     
2 Бакарни фитинг  компл 1     

3 Помоћни материјал шелне, гас, 

жица 

компл 1     
         
 Укупно цевовод        

         
Ц ЕЛЕКТРО РАДОВИ        

1 Изједначавање потенцијала  ком 1     
2 Мерење потенцијала са атестом  ком 1     
3 Израда електричне инсталације  ком 1     
4 Израда уземљења  ком 1     

Д МАШИНСКИ РАДОВИ        
1 Пројекат изведеног објекта  ком 1     

 
2 

Монтажа котла и повезивање са 

системом грејања 
  

ком 
 

1 
 

 
 

 
  

3 Повезивање санитарне воде  ком 1     
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4 Пуштање котла у рад овлашћен 
сервис 

ком 1     

         
5 Монтажа гасовода  м 13     

Ф ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ        
 

1 

Пробијање отвора(без довођења у 

претходно стање) 
  

пауша

л 

 
1 

 
 
 

 
  

2 Заштитне цеви са уградњом  пауша

л 

1     
3 Бојење цевовода  м 8     

 укупно  радови        

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА        
 ОПРЕМА        

   ЦЕВНА МРЕЖА        

 РАДОВИ        

 УКУПНО        
 

 
  

ПРЕДМЕР ГРЕЈАЊЕ 
Јед.цена 

без ПДВ 
Јед.цена са 

ПДВ 
Укупно без 

ПДВ-а 
Укупно са 

ПДВ-ом 
рб ОПИС јед количи

на         
А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       
        

1 Припремно завршни радови на објекту НС 20     

        
 УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ     

        
Б ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР       

1 Алуминијумски радијатор Глобал ВОX 600 

или сличан, висина чланка 690 снага 146W/чл 

Дт 50
о
C 

чл 59  
 

 
 

 
 

 
 

  

2 радијаторски сет за ал радијатор 

(чепови,редукције,од зрака) 
 
ком 

 
11 

 
 
 

 
  

3 радијаторска спојница 1" ком 6     

4 Радијаторска заптивка 1" ком 6     

5 радијаторска конзола ком 23     

6 радијаторски носач ком 23     

7 радијаторски вентил 1/2" угаони ТС  Херз или 

сличан са термоглавом и адаптером алпекс 

16x2мм 

 
ком 

 
11 

 
 
 

 
  

8 радијаторски навијак угаони 1/2" ХЕРЗ или 
сличан са адаптером за алпекс 16x2мм 

 
ком 

 
11 

 
 
 

 
  

9 славина ПИП   1/2" ком 11     

        
 УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР       

        
Ц ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР       
        

1 Алуминијум пластична цев Пе-Xц/Ал/ПЕ-Xц 

Хенцо СТАНДАРД или слична 16x2мм 

 

 
м 

 

 
180 

 

 

 

 

 

 

  

2 Заштитни бужир за алпекс цев 16x2мм црвени и 

плави 
 
м 

 
180 
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3 Разделник и сабирник у орману 1" 11x фи 

16x2мм алпекс за радијаторско грејање РЕХАУ 

или сличан комплет са сетом кугла вентила и 

адаптерима на фи 16x2мм алпекс са металним 

орманом на зид 

 
 
 

 
ком 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

4 Бакарна цев ф 28x0,9мм за спајање котла са 

разделником 
 
м 

 
5 

 
 
 

 
  

5 Помоћни и монтажни материјал потребан при 
изради цевне мреже 50% цевовода 

 
ком 

 
0,5 

 
 
 

 
  

        
 УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР       

        
Д ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНИХ 

ПРОСТОРИЈА 
      

       
1 Вентилатор купатилски С&П тип ЕБ250 или 

сличан 70м3/х 130Па за монтажу на спуштен 
плафон и прикључак на ПВЦ цев ф110 

 
ком 

 
3 

 

 
 

 

 
 

  

        
 УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА       

        
        
Е ОСТАЛИ РАДОВИ       
        

1 Пробијање рупа за пролаз цеви у објекту, 

шлицовање канала у зиду за радијаторе, 

чишћење и крпљење  

 

 
паушал 

 

 
1 

 

 
 

 

 
 

  

2 Транспорт и складиштење паушал 1     

3 Испитивање инталације НС 10     

4 Скидање и поновно намештање радијатора због 

грађевинских радова 
 
НС 

 
10 

 
 
 

 
  

5 Топла проба и регулација НС 13     

        
 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ       

        
        
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА       
        
 ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ       

 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР       

 ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР       

 ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНИХ 
ПРОСТОРИЈА 

      

 ОСТАЛИ РАДОВИ       

        
 УКУПНО       
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 
ОПИС ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ЦЕНА СА ПДВ-ом 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   
ЗАНАТСКИ РАДОВИ   

 ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ   

РАДОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 
 

  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И 

СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА   

ГАС   

ГРЕЈАЊЕ   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

 

 

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава на следећи начин: 

 

 У поље „Јед.цена“ уписује јединичну цену без обрачунатог ПДВ-а; 

 У поље „Укупно без ПДВ-а“ уписује укупну цену без обрачунатог ПДВ-а (количина x 

јединична цена); 

 На дну обрасца структуре понуђене цене, на предвиђено место, понуђач је дужан да упише 

укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом. 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

      
 

Р.бр 
 

УСЛОВИ 

 

ДОКАЗИ 

 

 

 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 

 

Извод из регистра АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, 

односно извод из регистра НАДЛЕЖНОГ ПРИВРЕДНОГ СУДА. 

 

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води 

Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, 

јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

 

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); 
 

 

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. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којом 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања мита; 

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). 

 

Докази не могу 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); 

 

Уверење МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

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.  

 

НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија Понуђач је 

у обавези да достави уверења свих надлежних локалних 

самоуправа на којима се понуђач води као порески обвезник 

изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач има обавезу 

плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних 

самоуправа, потврде свих тих управа јединица локалних 

самоуправа представљају доказе на околност да понуђач 

испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) 

Закона. 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

 

4. 

 

 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде  

 

(чл. 75. ст. 2. Закона) 
 

 

 

Изјава о поштовању прописа- Образац бр. 5 

 

Напомена: 

 Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере 

печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, 

ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 
Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о 

испуњености обавезних услова. 

 

 

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних услова 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 

А) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Понуђач је дужан да докаже да има 

запослено / радно ангажовано најмање 

једно лице и то: 

 

- Дипломирани инжењер 

архитектуре са лиценцом 400 

или 401; ИЛИ 

- Дипломирани инжњер грађевине 

са лиценцом 410 или 411 или 

412 или 413 или 414 или 415 или 

*За лице које је у радном односу код понуђача: 

одговарајући М/МА/М1 образац пријаве на 

обавезно социјално осигурање запослених; 

 

*За лице које није у радном односу: 

фотокопију уговора о привременим или 

повременим пословима, или уговора о делу 

(уколико исти није закључен у супротности са 

одредбама Закона о раду) или уговора о 

допунском раду; 
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418; ИЛИ 

- Грађевински инжењер са 

лиценцом 700; ИЛИ 

- Инжењер архитектуре са 

лиценцом 800 

који ће решењем бити 

именован за одговорног 

извођача радова у предметној 

јавној набавци 

-    1 дипломирани инжењер 

електротехнике са лиценцом 450   

*Фотокопија лиценце са потврдом 

Инжењерске коморе Србије да је иста важећа у 

тренутку подношења понуде; 

 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем радова, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач радова мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача радова достави доказе да испуњава услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 Понуђачи не могу испуњеност додатних услова доказивати преко подизвођача радова. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове понуђачи из групе 

испуњавају заједно. Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља 

онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.  

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора да тражи од понуђача са 

којима ће закључити уговор, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 

Закона, сходно чл. 78. Закона. 

 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. 

 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 писаним путем 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 и да је документује на 

прописани начин. 
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5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1      Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико понуђач доставља доказе о 

испуњености услова из других земаља на страном језику, дужан је да изврши превод истих и својим 

печатом на преведеном документу потврди да је превод веран оригиналу, те да уз понуду достави и 

копију оригиналног документа на страном језику.  

Превод документације са страног језика од стране судског тумача није неопходан у тренутку 

подношења понуде. Наручилац задржава право да у случају сумње у текст преведеног документа 

затражи од понуђача да део или целокупну документацију достављену на страном језику преведе 

код овлашћеног судског тумача сходно чему ће понуђачу бити одобрен примерен рок за доставу 

преведене документације. 

 

5.2      Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде 
 Понуда се подноси у једном примерку на обрасцима наручиоца који чине саставни део 

конкурсне документације.  

 Обрасце тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује.  

Употреба печата у Обрасцима из конкурсне документације и моделу уговора није обавезна. 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, односно није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне 

регистре обзиром да Наручилац може путем интернет странице наведеног органа – www.apr.gov.rs – 

да изврши увид у податке о регистрацији. Уколико је и за друге доказе тражене конкурсном 

документацијом могуће извршити увид путем интернет странице надлежног органа, понуђач није 

дужан да достави такве доказе али је дужан да наведе интернет странице надлежних органа на 

којима је могуће извршити увид предметне недостављене доказе. 

 Цела понуда мора да буде без исправки или уписивања сем оних уписа у складу са 

упутствима наручиоца. У случају исправки оне морају бити потписане од стране овлашћеног лица и 

оверене печатом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености обавезних услова наведене у делу „4.1 Обавезни услови“ 

 Доказе о испуњености додатних услова наведених у делу „4.2 Додатни услови“ 

 Споразум о заједничком наступу (уколико понуду подноси група понуђача) 

 Образац понуде (Образац 6.1) 

 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона (Образац 6.2) 

 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона (Образац 6.3) 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 6.4) 

 Образац изјаве о начину израде понуде (Образац 6.5) 

 Модел уговора 

 

 Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију 

понуђач уписује податке о јавној набавци и то: ЈАВНА НАБАВКА: РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

АМБУЛАНТЕ У ШАШИНЦИМА редни број 1.3.1., као и податке о свом тачном називу, адреси, 

http://www.apr.gov.rs/
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броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт. 

 Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Рок за подношење понуда износи 30 

дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Уколико последњи дан рока пада у нерадни 

дан, рок за достављање понуда и отварање истих помера се на први наредни радни дан.  

 

 

Без обзира на начин достављања, благовременом ће се сматрати понуда која стигне на 

писарницу Наручиоца до 19.09.2019. године до 12:00 часова, на адресу: Град Сремска 

Митровица, Градска управа за здравствену и социјалну заштиту, ул. Светог Димитрија бр. 13, 

22000 Сремска Митровица. 

Отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 19.09.2019. године у 13:00 часова, у 

просторијама Градске управе за здравствену и социјалну заштиту. 

 

 

5.3      Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона 
 Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни 

или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком “ИЗМЕНА ПОНУДЕ”, “ДОПУНА 

ПОНУДЕ” или “ОПОЗИВ ПОНУДЕ” за јавну набавку: Радови на изградњи амбуланте у 

Шашинцима редни број 1.3.1. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно 

која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да 

измени, допуни или опозове своју понуду. 

 

5.4 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 који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У 

обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

5.5      Понуда са подизвођачем 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

 

 у обрасцу понуде 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; 

 за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 

4.2 конкурсне документације. 

 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Понуђач, односно Извођач радова, 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 услова. 

 

5.6      Заједничка понуда 
 Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о: 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

Носилац посла дужан је да: 

 у обрасцу понуде наведе назив и седиште свих понуђача из групе понуђача; 

 за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин 

предвиђен конкурсном документацијом. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

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

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и 

Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом 

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

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

изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. Закона. 

 

5.7      Понуда са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

5.8      Период на који се закључује уговор 
Уговор се закључује на време наведено у обрасцу понуде за завршетак радова, а које не може бити 

краће од 60 календарских дана нити дуже од 90 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

5.9      Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
Наручилац ће плаћање вршити у законском року од 45 дана пријема исправног рачуна претходно 

регистрованог у Централном регистру фактура који води Министарство финансија, Управа за 

трезор. 

 

5.10 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 Цена у понуди исказује се у динарима без обрачунатог ПДВ-а. 

 Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: материјала, радне снаге, 

транспорта, теренских додатака, трошкова примене мера заштите на раду, превоза, испоруке, 

монтаже и сл. 

 Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена која значајно одступа у односу на 

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

понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће 

детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

 

5.11 Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
 

5.11.1 Извођач радова је дужан да даном закључења уговора о јавној набавци 

достави: 
а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном 

депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене 

цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора 
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бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу 

са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 

111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци и конкурсном 

документацијом. 

 
5.11.2 Добављач је дужан да након завршетка радова по уговору о јавној набавци достави: 
б) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року 

од 24 месеца од дана завршетка радова, са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем 

којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски 

иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 

дана дужим од предвиђеног гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и 

овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету 

(“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). 

Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач након завшетка радова у гарантном року од 24 

месеца не буде испуњавао своје уговорене обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и савесно, 

односно уколико не буде извршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би могао да 

умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде 

поступао у роковима и на начин прописан уговором о јавној набавци током гарантног рока. 
 

5.12 Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 

за подношење понуда. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за 

здравствену и социјалну заштиту ул.Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица или 

електронском поштом на адресу: fin6@sremskamitrovica.org.rs  са назнаком: Питања за јавну 

набавку: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима редни број 1.3.1., сваког радног дана 

(понедељак-петак) у времену од 07:00 – 15:00 часова). Сви захтеви за појашњењима, питања и 

примедбе заинтересованих лица примљена путем адресе електронске поште после наведеног радног 

времена, сматрају се примљеним првог наредног радног дана.  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 
 Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева објавити одговор на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Уколико наручилац или 

понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или факсом, дужни 

су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

5.13 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 

после отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача 
 Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

 Наручилац може да захтева од понуђача да појединачно разјасни своју понуду, укључујући и 

анализу јединичних цена. Захтев за разјашњење, као и одговор треба да буду достављени писаним 

путем али у одговору не може да буде промена у цени осим оних цена за које се тражи разјашњење 
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грешака које је наручилац открио за време провере понуда. 

 Понуде за које се установи да су исправне, одговарајуће и прихватљиве биће проверене 

рачунски. 

 Грешке које се установе исправиће се на следећи начин: 

 уколико постоји разлика у износима израженим бројем и словима – меродаван је износ 

изражен словима; 

 уколико постоји неслагање између наведеног износа добијеног сумирањем умношка 

јединичних цена и количина како је наведено, а по мишљењу наручиоца није очита 

грешка у месту децималног зареза код јединичне цене, меродавна је јединична цена, а 

укупан износ који је наведен биће коригован; 

 уколико је нетачно исказан збир износа појединачних услуга, исти ће бити коригован за 

утврђену разлику, и тако коригован чиниће део укупно понуђене вредности услуга. 

 Износ наведен у обрасцу понуде ће бити исправљен према горе наведеном поступку уз 

сагласност понуђача и сматра се обавезним за понуђача. Ако понуђач не прихвати исправљену 

понуду, његова понуда се одбија, а средство обезбеђења уз понуду је наплативо. 

 

5.14 Критеријум за оцењивање понуда 
 Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

 Елементи критеријума су: 

1. Цена = 90 пондера 

2. Рок извршења = 10 пондера 

 

 

Цена као елемент критеријума израчунаваће се према следећој формули: 

 

        
    

  
 

 

Легенда: 

ОБП – Остварен број пондера 

Цмин – најнижа понуђена цена 

ЦП – цена која се пондерише 

 

 

Рок извршења радова који су предмет јавне набавке израчунава се према следећој формули: 

 

        
    

  
 

 

Легенда: 

ОБП – Остварен број пондера 

Рмин – најнижи понуђени рок 

РП – рок који се пондерише 

 

 Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, уговор ће бити додељен оном 

понуђачу који је ставио нижи износ укупно понуђене цене. Уколико две или више понуда имају исти 

укупан број пондера и исти износ понуђене цене, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је 

понудио краћи рок извршења радова. 
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5.15 Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама 
 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да понуђач гарантује да нема меру забране обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

 Обавештење о могућности обиласка локације 
 Понуђачи имају могућност обиласка локације и увида у пројектну документацију. Обилазак 

локације није обавеза. Заинтересована лица могу поднети захтев за обилазак локације дан пре 

планираног обиласка како би се омогућило присуство стручног лица и излазак на терен. Објекат  се 

може обићи најкасније до последњег радног дана који претходи дану за који је планирано 

достављање и отварање понуда. Контакт: fin6@sremskamitrovica.org.rs . 

 

5.17 Основ за измену уговора 

Основи и процедура за измену уговора детаљно су образложени моделом уговора и то су: 

виша сила, вишак и мањак радова те евентуални други основи у складу са моделом уговора који 

чини саставни део ове конкурсне документације. 

 

5.18 Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  

 Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева 

мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора 

се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је 

захтев поднет дана када је пријем одбијен. 

 Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив 

и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; 

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде 

доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама. 

 У случају подношења захтева за заштиту права, подносилац захтева за заштиту права дужан 

је да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

 Наведену таксу подносилац захтева уплаћује на рачун Буџета Републике Србије бр. 840-

30678845-06. 
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 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама, 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи 

следеће елементе: 

 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора имати податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; 

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

 број рачуна:  840-30678845-06; 

 шифру плаћања: 153 или 253; 

 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

 сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

 корисник: буџет Републике Србије; 

 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

 потпис овлашћеног лица банке. 

 

2. Налог за уплату, први примерак – оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати наведене под тачком 

1. 

 

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

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

уплати таксе из тачке 1. осим оних наведених под првом и последњом алинејом, за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава). 

 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1. , за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

 

           Детаљније информације и примере попуњених налога можете видети на интернет страници 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

5.20 Рок за закључење 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 понуђачем. 
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6.ОБРАСЦИ 

 

6.1 Образац понуде 
 

1) Понуда број ______________ од ___ / ___ . 2019. године за јавну набавку: Радови на 

изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 1.3.1.  

 

6.1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

 

 

Адреса седишта 

 

 

 

Матични број 

 

 

 

ПИБ 

 

 

 

Законски заступник 

 

 

 

Име особе за контакт 

 

 

 

Адреса електронске поште 

 

 

 

Број телефона 

 

 

 

Број факса 

 

 

 

Број рачуна пословне банке 

 

 

 

Врста правног лица: 

(микро, мало, средње, велико) 

 

 

2) Понуду дајем (заокружити): 

 а) самостално  б) са подизвођачем  в) као заједничку понуду 
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6.1.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

 

 

Адреса седишта 

 

 

 

Матични број 

 

 

 

ПИБ 

 

 

 

Законски заступник 

 

 

 

Име особе за контакт 

 

 

 

Адреса електронске поште 

 

 

 

Број телефона 

 

 

 

Број факса 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач  

 

 

 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

 

 

Врста правног лица: 

(микро, мало, средње, велико) 

 

 

Умножити у довољном броју примерака у зависности од броја подизвођача. 
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6.1.3 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

 

 

Адреса седишта 

 

 

 

Матични број 

 

 

 

ПИБ 

 

 

 

Законски заступник 

 

 

 

Име особе за контакт 

 

 

 

Адреса електронске поште 

 

 

 

Број телефона 

 

 

 

Број факса 

 

 

 

Врста правног лица: 

(микро, мало, средње, велико) 

 

 

 

Умножити у довољном броју примерака у зависности од броја чланова групе понуђача. 
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6.1.4 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а: 

 

 

Износ ПДВ-а: 

 

 

Понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом: 

 

 

 

6.1.5 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде: 

(минимум од 45 дана од дана отварања понуда) 

 

_____ дана. 

 

6.1.6 РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

 

 Рок извршења радова 

 (Рок не може бити краћи од 60 календарских 

дана нити дужи од 90 календарских дана 

рачунајући од дана увођења у посао. Рок 

извршења уписује се на целе дане). 

 

 

 

_____ календарских дана. 

 

6.1.7 ГАРАНТНИ РОК 

 

Гарантни рок: 

(гарантни рок за извршене радове не може бити 

краћи од 12 месеци) 

 

 

_____ године и ____ месеци. 

 

 Наводимо да смо проучили целокупну конкурсну документацију те прикупили све неопходне 

податке потребне за припрему понуде и извршење предмета јавне набавке. 

 При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из важећих прописа 

и стандарда за ову врсту услуга. 

 

 

     Датум:       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 _____________________ 

     Место:     М.П.  _____________________________ 

 _____________________ 
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 6.2 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона 
 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 

и 68/2015), а у поступку јавне набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 

1.3.1., понуђач ____________________________________________ са седиштем у 

_________________________ ул. ___________________________________ бр.____, даје следећу 

изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 

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

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум: ___ / ___ . 20___. год. 

 

Место: __________________ 

 

          потпис овлашћеног 

        М.П.      лица понуђача 

 

                ______________________ 

 

 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о 

заједничкој понуди) 
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 6.3 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона 
 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 

и 68/2015), а у поступку јавне набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 

1.3.1. подизвођач ____________________________________________ са седиштем у 

_________________________ ул. ___________________________________ бр.____, даје следећу 

изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 

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

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум: ___ / ___ . 20___. год. 

 

Место: __________________ 

 

          потпис овлашћеног 

        М.П.    лица подизвођача 

 

                ______________________ 

 

 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача (уколико се подноси понуда са 

подизвођачем) 
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6.4 Образац изјаве о независној понуди 
 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 

68/2015), а у поступку јавне набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 

1.3.1., понуђач _________________________________________________ са седиштем у 

_________________________ ул. ___________________________________ бр.____, даје следећу 

изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: ___ / ___ . 20___. год. 

 

Место: __________________ 

 

               потпис овлашћеног лица 

        М.П.     

 

                ______________________ 

 

 

 

 У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, Наручилац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о 

заједничкој понуди) 
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 6.5 Образац трошкова припреме понуде 
 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавне набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 1.3.1. 

 Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити 

трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом 

Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ. 

 

 

  

  

  

  

  

 

Укупан износ трошкова:  

 

 

 

         Потпис овлашћеног лица 
       М.П. 

                 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 
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 6.6 Образац изјаве о начину израде понуде 
 

 У поступку јавне набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 1.3.1., 

понуђач ___________________________________________________ са седиштем у 

_________________________ ул. ___________________________________ бр.____, даје следећу 

изјаву: 

 

И З Ј А В А 

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ 
 

 Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне 

набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 1.3.1., понудом број 

_________________ од ____________, 201__. године а на основу конкурсне документације и 

техничке спецификације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном 

ценом сав потребан материјал, радну снагу и све остале трошкове везане за извршење радова сваке 

појединачне позиције, тако да се обрачун може извршити по цени позиције за комплетну позицију 

у уговореном износу.  

Јединичне цене позиција извршења радова садрже у себи све елементе који су у техничком и 

технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су 

ови елементи наведени или не техничком документацијом. 

Понуђач у свему и у целости прихвата услове из Модела уговора.   

 

Датум: ___ / ___ . 20___. год. 

 

Место: __________________ 

 

                 потпис овлашћеног лица 

        М.П.     

 

                ______________________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени 

члан групе понуђача 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АМБУЛАНТЕ У ШАШИНЦИМА 
 

 

 

закључен између: 

 

1. Градске управе за здравствену и социјалну заштиту Града Сремска Митровица, ул. Светог 

Димитрија бр.13, које заступа начелник Војислав Мирнић, ПИБ: 105935357, МБ: 08898774, 

шифра делатности: 84.11, ЈБКЈС: 09799, у даљем тексту Наручилац, и 

 

2. ___________________________________________________ из _________________________ 

ул._____________________________, које заступа ___________________________________, 

ПИБ:____________, МБ:_____________, шифра делатности: __________, број текућег 

рачуна: ________________________ у даљем тексту: Извођач радова. 

 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 Уговорне стране сагласно констатују: 

 

 да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012,14/2015 

и 68/2015) спровео поступак јавне набавке: Радови на изградњи амбуланте у Шашинцима, 

редни број 1.3.1.; 

 да је у предметном поступку јавне набавке Извођач радова дана ___ / ___ .2019. године 

доставио Понуду број _______________ која у потпуности одговара условима и захтевима из 

конкурсне документације а која је саставни део уговора; 

 да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом критеријума 

економски најповољнија понуда, донео Одлуку о додели уговора број: _____________ од ___ 

/ ___.2019. године којом је уговор доделио Извођачу радова. 

 да Извођач радова у предметној јавној набавци наступа као представник групе понуђача коју 

чине: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 да Извођач радова у предметној јавној набавци наступа са подизвођачима (у складу са својом 

понудом број _____________________ од _________________) и то: _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ .



Страна 67 од 72 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АМБУЛАНТЕ У ШАШИНЦИМА 

 

II ПРЕДМЕТ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
 Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са јавном набавком радова 

на изградњи амбуланте у Шашинцима, редни број 1.3.1., а у свему према понуди Извођача радова 

број: ________________ од ___ / ___.2019. године. 

 Обавезује се Извођач радова да за потребе Наручиоца изврши предметне радове у свему 

према конкурсној документацији, техничкој спецификацији и својој понуди из става 1. овог члана а 

која чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

Овај уговор се закључује на период од ____ календарских дана рачунајући од тренутка 

увођења Извођача радова у посао. 

 

 

III ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан 4. 
 Вредност радова који су предмет овог Уговора износи __________________ динара без 

обрачунатог ПДВ-а, односно __________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 Коначну вредност уговора, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла, коначним 

обрачуном, а на основу стварно извршеног посла, по јединичним ценама из понуде Извођача радова. 

 Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене дате у понуди из члана 1. овог 

Уговора фиксне и не могу се мењати услед наступања промењених околности. 

 

Члан 5. 

 Изведене радове, Наручилац ће плаћати Извођачу радова на основу привремене и/или 

окончане ситуације. 

 Привремену ситуацију Извођач радова испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 6 

примерака најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец. 

 Привремену ситуацију надзорни орган је дужан да овери у року од 8 дана, а Наручилац да 

исплати у законском року по пријему ситуације од Извођача радова. 

 Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације и у том случају 

дужан је да плати неспорни део у наведеном року.  

Предметне радове Наручилац ће плаћати Извођачу радова у року од 45 дана од дана пријема 

уредно испостављених фактура претходно регистрованих у Централном регистру фактура које води 

Министарство финансија, Управа за трезор. 

 

 

IV СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 
 Обавезује се Извођач радова да даном закључења уговора преда Наручиоцу једну 

регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих 

потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од уговореног износа без 

обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Меница мора бити 

регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са 

Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 

111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико Извођач радова не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци и 

конкурсном документацијом. 
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Обавезује се Добављач радова да након завршетка радова преда Наручиоцу једну 

регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року од 24 

месеца од дана завршетка радова, са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим 

овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски 

иницирати наплату у висини од 10% од уговореног износа без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 

30 дана дужим од предвиђеног гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница 

и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету 

(“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). 

Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач након завршетка радова у гарантном року од 24 

месеца не буде испуњавао своје уговорене обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и савесно, 

односно уколико не буде извршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би могао да 

умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде 

поступао у роковима и на начин прописан уговором о јавној набавци током гарантног рока. 

 

 

V РОКОВИ 

 

Члан 7. 

 Рок извршења радова износи ____ календарских дана од дана увођења Извођача радова у 

посао. 

Члан 8. 

 Наручилац и Извођач радова утврђују гарантни рок на изведене радове од  ___  године и ___ 

месеци од дана завршетка радова, односно примопредаје предмета јавне набавке који су предмет 

овог Уговора. 

 Извођач радова је дужан да у гарантном року отклони све квалитативне недостатке у складу 

са захтевима Наручиоца и утврђеним чињеничним стањем. 

 

 

VI УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

 

Члан 9. 

 Увођење Извођача радова у посао уписује се у грађевинску књигу. 

 

 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

Члан 10. 
 Извођач радова се обавезује да: 

 радове изврши у уговореном року наведеном члану 7. овог Уговора; 

 радове изврши квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту радова; 

 прихвати извршење мањка и вишка радова у складу са потребама посла; 

 набавља и уграђује материјал који одговара важећим домаћим стандардима, техничким 

нормативима и техничкој спецификацији на основу које се предметни радови изводе; 

 за време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у гарантном року, да о 

свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са законима и 

прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да 

градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да не 

представљају опасност за људе и имовину; 

 о свом трошку предузме мере за заштиту животне средине, заштиту од загађења, као и мере 

које обезбеђују заштиту од оштећења или уништења имовине и повреде лица које могу 
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настати у вези са извршењем уговора; 

 од момента отпочињања радова па до примопредаје, самостално води рачуна о целокупној 

својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину која је у поседу 

Наручиоца а која се налази на градилишту и/или терену градилишта; 

 организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се обезбедити приступ 

локацији и заштиту околине за време трајања извођења радова; 

 обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену градилишта и околине, 

укључујући и суседне објекте и саобраћајнице; 

 уредно и ажурно води одговарајуће књиге о грађењу објекта пре свега књиге инспекције, 

грађевинског дневника и грађевинске књиге. 

 

 

VIII ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 11. 
 Наручилац је дужан да:  

 уведе Извођача радова у посао; 

 именује лице за праћење извршења уговора које ће имати улогу надзорног органа; 

 благовремено обавести Извођача радова о лицу задуженом за праћење извршења уговора; 

 врши контролу квалитета и квантитета извршене услуге; 

 уредно плати извршену услугу у року и на начин дефинисан овим уговором. 

 

 

IX КОНТРОЛА КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА 

 

Члан 12. 
 Лице задужено за праћење извршења уговора, у својству надзорног органа, има право да у 

случају сумње, о трошку Извођача радова, у свако доба како на градилишту тако и на другим 

местима, захтева проверу и/или тестирање материјала које Извођач радова уграђује или намерава да 

угради ради извршења уговора. 

 Оправданост сумње из претходног става овог члана процењује се пажњом доброг стручњака. 

Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади евентуалну штету уколико проверама или 

тестирањем буде утврђено да приликом избора материјала није поступао са пажњом доброг 

стручњака и/или да је употребио и/или уградио материјал који није у складу са понудом и без 

одобрења надзорног органа.  

У наведеним случајевима Наручилац има право да раскине уговор и наплати средство 

обезбеђења за добро извршење посла. 

 

 

X ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

 

Члан 13. 
 Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на 

уговорене количине, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним 

јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно уговорени износ и 

уз сагласност надзорног органа. 

 Сагласност за извођење вишкова/мањкова радова надзорни орган уписује у грађевински 

дневник и оверава својим потписом и личним печатом. 

Извођач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 

1. овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца. 

 Извођач је дужан да прихвати све вишкове и мањкове радова, без обзира на њихову количину, 
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у складу са овим чланом. 

 

Члан 14. 

 Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови радова, чији је износ до 20% 

преко укупно уговореног износа, исплата тих радова извршиће се по понуђеним јединичним ценама 

на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 У случају из претходног става, извођач је дужан да пре извођења вишкова радова који 

прелазе укупно уговорени износ, прибави сагласност надзорног органа и одговорног лица 

Наручиоца. 

 Извођач је дужан да прихвати све вишкове радова, без обзира на њихову количину, у складу 

са овим чланом. 

 У случају из овог члана, Наручилац ће поступити у складу са чланом 115. ст. 5. Закона о 

јавним набавкама и након доношења одлуке о измени уговора са Извођачем закључити анекс 

уговора пре испостављања окончане ситуације. 

 Уколико су се током извођења радова појавили вишкови који прелазе укупно уговорени 

износ, Извођач се обавезује да након завршетка радова а пре достављања окончане ситуације, 

достави Наручиоцу спецификацију свих извршених радова са јасним прегледом вишкова/мањкова 

по позицијама а ради прибављања сагласности надзорног органа у циљу припреме документације за 

измену уговора у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 Наручилац ће извршити плаћање само оних радова који прелазе укупно уговорени износ за 

које је Извођач радова благовремено, пре извођења вишкова радова, прибавио сагласност 

одговорног лица Наручиоца. 

 

XI ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИЊЕНУ ШТЕТУ 

 

Члан 15. 
Извођач радова је одговоран за штету коју проузрокује на другим инсталацијама или 

грађевинама извођењем радова и обавезује се да исту отклони о свом трошку. 

 Ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, насталих од дана почетка 

радова до њихове примопредаје Наручиоцу сноси Извођач радова, а после примопредаје 

Наручилац. 

 За сву штету на објектима и трећим лицима узроковану извођењем радова, од увођења 

Извођача у посао до примопредаје предмета уговора Наручиоцу, одговара Извођач радова. 

 

 

XII УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 16. 

 У случају обустављања радова или прекорачења рока за завршетак радова из члана 7. овог 

Уговора а који је настао кривицом Извођача, исти се обавезује да плаћа уговорну казну у висини од 

0.1% (1 промил) дневно од укупне цене радова, за сваки дан прекорачења рока. 

 У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или доцње или несавесног или 

неквалитетног или делимичног извршења, а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац 

има право да захтева и накнаду штете. 

 Уколико обрачуната казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Наручилац има 

право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења за добро извршење посла и испуњење 

уговорних обавеза. 

 

XIII РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 17. 
 Свака од уговорних страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорних 
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обавеза друге уговорне стране. 

 О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 5 дана од дана пријема писане изјаве о 

раскиду уговора.  

Члан 18. 
 Наручилац, поред права на раскид уговора предвиђених другим одредбама овог уговора, 

може раскинути уговор достављањем писане изјаве Извођачу радова у следећим случајевима: 

1) Ако надлежни орган забрани даље извођење радова; 

2) Ако Извођач радова уграђује материјал који није уговорен или одговарајући; 

3) Ако Извођач радова не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин и у 

року регулисаним овим уговором; 

4) Ако Извођач радова ван одредаба овог уговора и понуде, препусти извођење појединих или 

већине радова правном лицу или предузетнику који нису наведени у понуди или овом 

уговору као чланови Групе понуђача или подизвођачи; 

5) У свим другим случајевима када Извођач радова не испуњава своје обавезе у складу са овим 

уговором. 

 

 По пријему изјаве о раскиду уговора, Извођач је дужан да о свом трошку ослободи 

градилиште од лица и ствари као и привремених објеката и очисти градилиште најкасније у року од 

5 дана од дана раскида уговора, у противном Наручилац има право да на терет Извођача радова 

ангажује треће лице. 

 У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Извођач је дужан да 

изведене радове обезбеди од пропадања. 

 

 

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 
 Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за све 

оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 20. 
 Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са применом овог уговора решавају 

споразумно, а ако то не буде могуће, утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској 

Митровици. 

Члан 21. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да им је уговор прочитан и протумачен, те га без 

примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

 

Члан 22. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 

(четири) примерка а Извођач радова 2 (два) примерка. 

 

 

    ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 ___________________________     ___________________________ 

                  Начелник 

              Војислав Мирнић, дипл.екон. 
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7. Образац за коверту 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ 
 

НАЗИВ: 

 

АДРЕСА: 

 

ТЕЛЕФОН: 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

 

ПРИМАЛАЦ 
 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
 

Светог Димитрија бр.13 

Сремска Митровица 

 

 

П О Н У Д А 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 1.3.1. 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АМБУЛАНТЕ У 

ШАШИНЦИМА 
 

 

НЕ ОТВАРАТИ! 
 

 

Датум подношења: ___/___.201___. године 

 

Сат подношења: ___ : ___ часова. 

 

Деловодни број: 404-360/2019-X 

 

 

 

(попуњава писарница) 

 

Редни број подношења: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

(попуњава писарница) 

 


